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MUzeUM aUTíčeK V PříSeCe PRO 
KlUKY I TaTíNKY!

Najdete zde až 10.000 autíček 
starých i sto let, ty nejstarší 
pocházejí až z roku 1910. Mezi 
vystavenými modely najdete 
i takové, které mají hodnotu v 
řádu desetitisíců, či dokonce 
100.000 korun. Mezi nejdražší 
patří prototypy, které se nakonec 
nevyráběly, jako třeba model 
černé Tatry 613 firmy Ites.

Ve vitrínách jsou vystaveny 
modely aut vyrobené především 
firmami v Česku, některé ještě 
za Rakouska-Uherska. Dále pak 
pocházejí z Německa, Polska, 
Ruska, USA, Japonska a Číny.

Muzeum autíček v Přísece otevřelo své brány veřejnosti v 
sobotu 10. října 2015. exponáty jsou umístěny ve čtyřech 
podlažích opraveného zámečku v Přísece na Jihlavsku.

Muzeum autíček vybudovala 
pražská společnost Abrex, která 
modely aut vyrábí. Rekonstrukce 
zámku započala v březnu 2014 a 
byla podpořena 27 miliony ko-
run z evropského Regionálního 
operačního programu Jihový-
chod. Náklady projektu činily 
63 milionů korun, ale není v 
nich zahrnuta hodnota prezen-
tované sbírky. Muzeum autíček je 
otevřeno celoročně. Podrobnosti 
jsou na webových stránkách: 

http://www.muzeumauticek.
cz/cz/uvodni-stranka.html
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MObIlNí TURISTICKÉ aPlIKaCe Na VYSOčINě
Organizace Vysočina Tourism letos zrealizovala hned dvě mobilní turistické aplikace
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První z nich, mobilní turistický průvodce po 
Vysočině, zastupuje průvodce přímo na ces-
tách po regionu a zároveň Vám - turistovi ne-
ustále podává potřebné informace. Nabídne 
Vám zajímavá místa, přírodní i kulturní atrak-
tivity v okolí. Kromě muzeí, historických měst, 
rozhleden, technických staveb, zámků, hradů 
a dalších pamětihodností Vám představí uby-
tovací zařízení, informační centra, lyžařské 
areály, jezdecké stanice, tipy na výlety v zimě či 
v létě a navíc zobrazuje novinky z kulturního a 
společenského dění po celé Vysočině. Budete 
tak vždy v obraze. Aplikace je propojena s tu-
ristickým portálem region-vysocina.cz, takže 
zprostředkovává ty nejčerstvější informace. 
Tato vychytávka Vám nahradí tištěné materiály, 
mapu i programy akcí, provede Vás po regionu a 
ještě Vám ušetří náklady. Aplikace je určena pro 
chytré telefony s operačním systémem Android 
nebo iOS a pracuje v offline i v online režimu.  

Druhá aplikace, tentokrát Geohra, Vás zábavnou 
formou dovede na rozhledny a vyhlídkové 
věže, ze kterých je na město i okolní krajinu ten 

nejkrásnější pohled. Druhým herním okruhem aplikace 
jsou židovské památky na Vysočině. Aplikace Vás provede 
Vysočinou a prověří Vaše znalosti, budete totiž odpovídat 
na otázky, plnit úkoly a získávat body. 
Obě aplikace jsou ke stažení zdarma ve virtuálních 
obchodech Appstore, Google Play a Windows Store a na 
webových stránkách www.region-vysocina.cz, kde je na-
leznete v záložce O Vysočině – Mobilní turistická aplikace. 

Vysočina Tourism bodovala na Mezinárodním festivalu 
filmů s turistickou tematikou 

Během festivalu byly oceněny 
nejlepší propagační spoty a do-
kumentární filmy, které přispívají 
k rozvoji mezinárodního ces-
tovního ruchu. V národní soutěži 
TourRegionFilm, jejíž výsledky 
byly vyhlašovány 1. 10. v Hotelu 
Thermal, byl spot „Vysočina - místo 
setkávání” vytvořený v rámci akti-
vit Vysočina Convention Bureau na 
podporu kongresové a incentivní 
turistiky oceněn čestným uznáním 
v kategorii „Promo spot do 15 
minut”. Spot vytvořil na základě 

zadání Vysočina Tourism a Czech-
Tourism Pavel Vitešník z Jihlavy 
(firma BlueRed.cz). Spot je možné 
vidět např. na stránkách www.vys-
ocinaconvention.cz nebo na face-
bookových stránkách orga nizace 
https://www.facebook.com/re-
gionvysocina.
V hlavní mezinárodní soutěži 
Tourfilm, jejíž výsledky byly 
vyhlášeny 2. 10. v Grandhotelu 
Pupp, se jeden ze spotů 6 dílné 
sady „Židovské cesty na Vysočině”, 
konkrétně spot „Židovské 

památky”, dostal do užší nomi-
nace v kategorii „Dokumenty do 
30 minut”. Dokument Židovské 
památky byl jediným českým mezi 
pěti vybranými do užší nominace, 
ostatní byly zahraniční. Tento a 
další spoty s židovskou tema-
tikou lze najít na produktovém 
webu http://produkty.region-vy-
socina.cz a též na facebookových 
stránkách organizace. Více infor-
mací k festivalu můžete najít na: 
http://www.tour-film.cz/cz/ .

Organizace Vysočina Tourism přihlásila své dva spoty do soutěží mezinárodního festivalu 
filmů s turistickou tematikou Tourfilm 2015. Pořadatelem letošního 48. ročníku festivalu byla 
česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. 
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Podzimní přednáškový cyklus v Muzeu Vysočiny Třebíč

Cyklus zahájen v úterý 13. října 
2015 pracovník třebíčského muz-
ea Mgr. Jaroslav Bašta tématem 
Velká válka 1914–1918. Jak zasáhla 
První světová válka do života oby-
vatel Třebíče a okolí? Součástí byla 
prohlídka výstavy. Další v pořadí 
bude přednáška RNDr. Stanislava 
Houzara, Ph.D. na téma Kámen pod 
našima nohama aneb životopis 
třebíčského plutonu a jeho ra-

dioaktivita. V listopadu se můžete 
těšit na etnografickou přednášku 
Pocta Zdence Jelínkové (1920-
2005), sběratelce lidových tanců, 
kterou si připravily doc. PhDr. Mar-
tina Pavlicová, Csc. a PhDr. Jana 
Pospíšilová, Ph.D. Babice 1951. 
Staré mýty a nová zjištění od doc. 
PhDr. Michala Stehlíka Ph.D. je 
téma čtvrté přednášky podzim-
ního cyklu. Celý cyklus zakončí 

pracovník muzea Mgr. Antonín 
Žamberský vánočním tématem 
Betlémy netradičně. 
Termíny přednášek: 13. října, 27. 
října, 10. listopadu, 24. listopadu, 
8. prosince, vždy v 17.30.
Místo konání: Zámek Třebíč, 
Multifunkční sál - sedlárna (vstup 
přes pokladnu muzea).

V  rámci podzimního cyklu přednášek připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč pro rok 2015 celkem 
5 zajímavých témat. 

Via benedictina – poznejte benediktinské dědictví 
V roce 2014 se Muzeum Vysočiny Třebíč 
zapojilo do projektu VIA BENEDICTINA – 
benediktinské dědictví ve střední Evropě. 
Tento propagační projekt sdružuje zás-
tupce bývalých a fungujících benedik-
tinských klášterů v Polsku, Maďarsku, ve 
Slovenské a České republice. Cílem pro-
jektu je zviditelnění  míst spjatých s be-
nediktiny a jejich historií a snaha ukázat, 
že jsou atraktivními turistickými lokalita-
mi, které mají i v dnešní době co nabíd-
nout. Jednou z aktivit je putovní výsta-
va VIA BENEDICTINA, kterou Muzeum 
Vysočiny Třebíč zpřístupňuje veřejnosti v 
prostorách třebíčského zámku. Zámek je 
otevřen od úterý do neděle v čase 9–12, 
13–17 hodin, vstupné: 50/25 Kč.

historie benediktinského 
opatství  

Muzeum Vysočiny Třebíč obnovilo expo-
zici o historii benediktinského opatství, 
umístěnou v suterénních prostorách 
zámku. Expozice bude zpřístupněna při 
prohlídce baziliky sv. Prokopa, kterou 
provozuje MKS Třebíč prostřednictvím 
svého TIC Bazilika.
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Třebíč má ve své nabídce prohlídky židovského 
města s průvodcem a nově nabízí také komen-
tované prohlídky po historickém centru města. 
Zájemci mají na výběr z několika variant a mohou 
zhlédnout také unikátní model Karlova náměstí z 
letecké překližky z dílny Stanislava Vršky. Podrobné 
informace a rezervace okruhů lze získat a provádět 
v Turistickém informačním centru v Národním 
domě na Karlově náměstí 47 v Třebíči, e-mailem: 
info@mkstrebic.cz, telefonicky na: 568 610 021.

VýPRaVY za POzNÁNíM PO 
hISTORICKÉM CeNTRU Třebíče  

NOVÁ ROzhleDNa V TřebíčI

Jedná se o vodohospodářskou stavbu z období první re-
publiky, která byla díky rekonstrukci přeměněna na veřejně 
přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou, 
která nabízí jedinečný výhled na Třebíč. Město tak získalo 
další atraktivní místo, které zaujme jak turisty, tak místní 
obyvatele. Rozhledna, která byla ve zkušebním provozu 
otevřena během září, se návštěvníkům znovu otevře na jaře 
2016 a zahájí tak první sezonu svého provozu.

V září 2015 byl slavnostně otevřen objekt bývalého 
věžového vodojemu „Kostelíček“ na Strážné hoře v 
Třebíči. 

MezINÁRODNí KONfeReNCe Na 

VŠPJ 
V únoru se uskuteční již 11. ročník mezinárodní 
konference Aktuální problémy cestovního ru-
chu na téma „Místní bohatství a cestovní ruch“ 
pořádaná katedrou cestovního ruchu ve spo-
lupráci s příspěvkovou organizací Vysočina 
Tourism. Konference se uskuteční dne 24. a 25. 
února 2016. Jejím cílem je zhodnotit význam 
místního bohatství v rozvoji cestovního ruchu 
a jeho využití na úrovni destinací i podniků. 
Konference umožňuje mezinárodní setkání 
odborníků z praxe a akademické sféry a je-
jím velkým přínosem je diskuse nad aktuál-
ními problémy využívání místního dědictví 
v cestovním ruchu se zaměřením na trvale 
udržitelný rozvoj. Výstupem konference bude 
recenzovaný sborník příspěvků, které na kon-
ferenci zazní. Odborným garantem je prof. 
PhDr. Petr Chalupa, CSc.
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V hUMPOleCKÉM MUzeU TO V zIMě NezaMRzÁ

Právě naopak, v Muzeu Dr. Aleše 
Hrdličky se v zimě snaží své 
návštěvníky co nejvíce rozehřát 
a tak jim kromě velké porce za-
jímavých informací servírují 
šálky teplého čaje i kávy a k 
tomu samozřejmě něco na zub. 
S příchodem zimních měsíců 
totiž bude letos již po třetí 
uveden popularizační cyklus 
přednášek Věda v muzeu. Po 
vzoru úspěšných projektů  Science 
Café či Café Nobel zve muzeum 
významné české vědce i od-
borníky na regionální tematiku 
a každou první středu v měsíci 
promění v podvečer výstavní sál 
v útulnou kavárnu. Návštěvníci se 

zde mohou dozvědět a diskutovat 
o nejnovějších objevech současné 
vědy i o nejstarších civilizacích, za-
vítat s vědci do exotických pralesů, 
na severní pól nebo rovnou do 
vesmíru. 
V letošním cyklu se 4. listopadu 
můžete těšit na biologa Jana 
Šuspu Lepše, s nímž zamíříme na 
Papuu – Novou Guineu, 10. pro-
since na historika Petra Grulicha, 
s tématem o prvorepublikovém 
četnictvu, 6. ledna na archeo loga 
Bohumíra Dragouna, který odkryje 
nejnovější objevy na zřícenině 
hradu Orlík, 3. února na manžele 
Bezděčkovi, s nimiž  proz kou máme 
faunu i flóru peruáns kého národ-

ního parku Manu, 2. března na 
Hanu Prokšovou z Ústavu pro 
jazyk český, s níž se podíváte na 
zoubek současné češtině, a celý 
cyklus uzavře 6. dubna mole-
kulární imunolog Vác lav Hořejší, 
který vám vysvětlí, jak funguje a 
někdy také nefunguje imunitní 
systém. Neseďte za dlouhých 
zimních večerů doma, přijďte si 
poslechnout přednášku, které 
budete rozumět, pobaví Vás 
a obohatí! Přijďte se ptát těch 
nejpovolanějších, diskutovat s 
nimi a užít si přátelského a ne-
formálního prostředí muzejní 
kavárny.

VÁNOčNí VýSTaVa V MORaVSKýCh bUDěJOVICíCh
Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzeum řemesel 
Moravské  Budějovice  a Muzejní spolek v 
Moravských Budějovicích Vás srdečně zvou na výsta-
vu Podhorácké Vánoce v proměnách času.  Tak jako 
v letech minulých je kurátorkou výstavy Vítězslava 
Strnadová, jež i v letošním roce obohatí výstavu 
vlastnoručně vyrobeným, moravskobudějovickým 
betlémem, ve kterém lze spatřit figurky, které se - 
ne náhodou, podobají některým spoluobčanům. 
Na výstavě uvidíte mimo jiné i pečivo s vánoční 
tematikou vyrobené paní Věrou Novákovou. A 
osvěžíte si starodávné vánoční zvyky a obyčeje z 
jednotlivých společenských vrstev i období.

Vernisáž výstavy je 16. 12. 2015 v 16.12 hodin 
výstavu můžete navštívit do 29. 12. 2015.  

V programu vernisáže vystoupí žáci ZUŠ Moravské 
Budějovice a bude představena nová publikace 
Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka IV. 

Otevírací doba: 
17. 12. 2015 – 21.12.2015 10 –12, 14–16 hodin,  
 24. 12.  2015 10–12 hodin, 
25. 12. 2015 – 29.12. 2015 14 –16 hodin, 
vstupné: 20 Kč.
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V haVlíčKOVě bRODě PřIPOMíNaJí 600. VýROčí 
UPÁleNí MISTRa JaNa hUSa

Výstava je věnována šlechtě z Posázaví a Podoubraví, 
která připojila své pečetě pod Stížný list proti Husovu 
upálení. Velký prostor je věnován životům a sídlům 
jednotlivých šlechticů včetně unikátních archeolo-
gických nálezů. 

Návštěvníci budou mít výjimečnou příležitost 
prohlédnout si faksimile jediného dochovaného 
exempláře Stížného listu, uloženého dnes ve skots-
kém Edinburghu a vůbec poprvé si budou moci 
prohlédnout například stříbrný kalich z Lipnice či zla-
tou gotickou monstranci. U příležitosti výstavy bude 
za zvýhodněnou cenu 300 Kč nabízena publikace 
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení 
Mistra Jana Husa 1415–2015 profesora Petra Čorneje 
a kolektivu autorů (Ladislav Macek, Pavel Rous, Aleš 
Knápek). 

Kniha popisuje vznik jediného dochovaného originá-
lu Stížného listu, pečetěného šlechtou Čáslavského 
kraje. Hlavní pozornost je věnována jednotlivým 
pečetitelům z Havlíčkobrodska a Podoubraví. Kniha 
je určena nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. 

Muzeum Vysočiny havlíčkův brod zve 
všechny zájemce na unikátní výstavu u 
příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana 
husa, která potrvá do 6. 12. 2015.

Navštivte  Galerii výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě v termínu 4. 3. – 1. 5. 2016. Výstava bude 
zreali zována ve spolupráci s nakladatelstvím Artur a 
Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde 
bude mít svou premiéru. Tato výstava si klade za cíl 
seznámit veřejnost s celoživotní ilustrační tvorbou 
této snad nejoblíbenější české ilustrátorky druhé 
poloviny 20. století. Jednu část výstavy budou tvořit 
knihy v různých vydáních od 50. let až po současnost. 
Ve druhé části si návštěvníci připomenou své dětství 
v nezaměnitelných originálních ilustracích notoricky 
známých knih jako Děti z Bullerbynu Astrid Lind-
grenové, O letadélku káněti či Honzíkovu cestu od 
Bohumila Říhy, Pohádky světových i českých autorů, 
Čítanku i Slabikář a nebudou chybět i pozapome-
nuté ilustrace z 50. let jako Drdovo Městečko na dlani 
nebo Plachtova Pučálkovic Amina. Nedílnou součástí 
výstavy bude čtecí koutek pro děti.

DěTSKý SVěT OčIMa heleNY 
zMaTlíKOVÉ  

VÁNOCe, SIlVeSTR I NOVý ROK 
SI UžIJeTe Na OSTROVě zÁbaVY
Vánoce jsou svátky splněných přání, hlavně 
pro děti. A rodinný park Robinson právě jed-
no takové velké splněné přání představuje! 
Vždyť kde jinde na děti čeká labyrint v podobě 
nekonečné džungle chodeb, prolézaček, 
žebříků a tobogánů, dále kanónová střelnice, 
pirátská loď, sopka, nafukovací lebka, pavoučí 
věž a spousta dalších atrakcí? Kromě Štědrého 
dne je pro vás Robinson otevřen po celé 
vánoční svátky, včetně Silvestra a Nového 
roku. Těšte se na speciální program pro děti i 
dospělé!
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zlaTÁ NeDěle Na PelhřIMOVSKÉ RaDNICI
zlatá neděle na radnici je tradiční akce, kte rou 
pelhřimovská agentura Dobrý den pořádá 
ve městě rekordů už 19. rokem. Je typická 
svým pohodovým laděním směřujícím pryč 
od „nákupního tempa” k vánoční atmosféře 
a k zastavení se pod vánočním stromem s 
předváděním řemeslných a lidových tech-
nik v Muzeu Vysočiny, vánočními NeJ z Mu-
zea rekordů a kuriozit, soutěžemi pro děti, 
punčem a grogem pro dospělé… Celý den 
tradičně zakončí společné zpívání koled a 
malý OhŇOSTROJNý pozdrav z věže kostela 
svatého bartoloměje.

Zlatá neděle na radnici je setkáním Pelhřimáků 
a návštěvníků města, kteří mohou vyslechnout 
trubače z věže, shlédnout vánoční pohádku divadel-
ního spolku Hralous, pokochat se živým BETLÉM 
včetně živého velblouda, vidět výstavu sdružení 
FOKUS, živé ovečky, ve vestibulu radnice bude Dům 
dětí a mládeže realizovat ukázky zdobení perníčků, 
keramiky, zahrádkáři představí suchou vazbu a 
vánoční výzdobu.

Agentura Dobrý den roztopí oheň pod největší 
čajovou konvičkou na světě (640 litrů), ale představí 
i staročeské  zvykosloví: odlévání olova - zvedání 
štěstí - kovářské řemeslo - živí kapři. Pekárna Adélka 
provoní náměstí ukázkami pečení vánoček přímo 
na místě, chybět nebude tradiční OBŘÍ VÁNOČKA. 

Řezníci nabídnou prodej pečeného masa, vonět 
bude svařák i teplé sýry. Zkrátka a dobře o 
tradičních pelhřimovských Vánocích se budou 
na náměstí linout krásné vůně, vánoční písně a 
snad i něco méně viditelného, ale o to více vzác-
ného.
Přijďte na Masarykovo náměstí v neděli 20. 12. 
2015 i Vy! Bez vstupného. 

VÁNOčNí aKCe V MUzeU VYSOčINY PelhřIMOV 
Adventní období bude ve zna-
mení přípravy na Vánoce, v ad-
ventních dílničkách, které se bu-
dou konat každý pátek od 15.00 
hodin (tedy 27. 11., 4. 12., 11. 12. 
a 18. 12) si zájemci z řad rodičů i 
dětí mohou vyzkoušet zdobení 
perníčků, vyrobit si vánoční oz-
doby technikou origami, zhotovit 
originální vánoční svícen, či na-
malovat vánoční přáníčko nebo 
pohlednici.  
Na první adventní neděli, letos 
29. listopadu, se už tradičně celé 
město schází při slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromu 
na náměstí. Po skončení této 

akce zhruba kolem 17.45 bude 
pro zvídavé v muzeu připraveno 
povídání o historii vánočního 
stromečku a dalších vánočních 
tradicích. 
Na bronzovou adventní neděli 
6. prosince od 18.00 hodin 
připravuje muzeum adventní 
koncert pro loutnu a akordeon 
v podání Jindřicha Macka a Jitky 
Baštové s názvem „Poslán jest 
od Boha anděl.“ Program je kon-
cipován přímo pro liturgické ob-
dobí adventu, nejedná se tedy o 
koledy, ale o adventní písně. Za-
zní skladby Georga Fridricha Hän-
dela, Adama Michny z Otradovic, 

Giovanniho Zamboniho, Francka 
Angelise a dalšich. 
Na všechny uvedené akce je vstup 
zdarma.
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VÁNOčNí čaS V TřeŠTI

Ježíškova pošta po roce opět v TIC v Třešti

Turistické informační centrum v Třešti opět 
připravilo pro děti JEŽÍŠKOVU POŠTU.  Děti i se svý-
mi rodiči mohou nosit svá přáníčka pro Ježíška do 
turistického informačního centra, kde je orazítkují 
“ježíškovským” razítkem a děti si je pak sami vhodí 
do veliké poštovní schránky, ze které se přáníčka 
posílají přímo Ježíškovi. Děti, které přinesou svá 
přáníčka, dostanou malou sladkou odměnu.
Svá přáníčka můžete nosit do TIC v Třešti od 7. do 
23. prosince 2015.

Ježíškova cesta městem

Další akcí, kterou turistické informační centrum 
v Třešti pro děti a jejich rodiče letos na Vánoce 
připravilo, je poznávací soutěž s úkoly rozmístěnými 
na různých místech po městě. Deníček na zapi-
sování správných odpovědí si můžete vyzvednout 
v TIC v Třešti nebo stáhnout z webu města (www.
trest.cz). Soutěž probíhá od 7. do 31. prosince 2015 
a všechny děti, které budou mít deníček správně 
vyplněný, od nás dostanou odměnu. 

Vánoční výstava betlémů 

Od začátku prosince do 2. února proběhne ve 
stálé expozici betlémů v Schumpeterově domě 
tradičné vánoční výstava betlémů, na které si také 
můžete zakoupit vánoční dárečky, nazdobené 
perníčky či třeba vánoční ozdoby.

betlémská cesta

Tradičně pak od 26. prosince do 2. února probíhá 
nejen v třešťských domácnostech, ale např. i v 
kostele sv. Kateřiny Sienské, v Zámeckém hote-
lu, ve firmě Podzimek a synové či ve stálé expo-
zici betlémů a Muzeu Vysočiny v Schumpeterově 
domě tradiční vánoční výstava betlémů. Betlém-
ská cesta, jak se výstavě betlému v domácnos-
tech říká, je již několik let rozšířena až do hlavního 
města Prahy na Jindřišskou věž, kde třešťský 
betlém vystavuje kastelánka Lucie Dolfi. Betlém-
skou cestu každoročně navštíví tisíce návštěvníků.

Plánek betlémské cesty a více informací Vám 
poskytne TIC Třešť (Po-Pá: 8.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod., tel.: 567 234 567, e-mail: info@trest.cz)



VÁNOčNí aKCe V JIhlaVě

SVaTý MaRTIN Na bílÉM KONI

Svátek Svatého Martina je velkým posilujícím 
momentem podzimu. Chladná podzimní 
doba nutí lidi, aby si hledali k sobě cestu. Za 
vnější nepřízně počasí se uvnitř rodí úplně 
jiná kvalita. Martinský svátek je spojen s 
významným lidským gestem – bratrským 
soucitem a rozdělením se s trpícím. Tento 
motiv milosrdenství v temných ročních 
dobách s jejich chladem, prázdnotou a 
opuštěností je útěchou a zábleskem naděje. 
Krásně je to vyjádřeno v obyčeji „chůze s 
lucernou“ – nošení světla tmou. Martinská 
světla připomínají nebeské hvězdy, které 
posilují to světlo a teplo v lidech. 

Svatý Martin opět vyjede v Jihlavě na bílém koni ve středu 11. listopadu v 17:00 od brány Matky boží.

STROM SPlNěNýCh PřÁNí PeKlO V JIhlaVSKÉM 
PODzeMí 

Tradiční charitativní akce pro děti z 
dětských domovů, azylových domů, 
ústavů sociální péče na Vysočině 
se letos uskuteční ve středu 16. 12. 
Každý může pomoci tím, že utrhne 
ze stromečku kartičku s přáním dítěte 
a dáreček donese do sběrných míst. 
V Jihlavě je to Turistické informační 
centrum, Masarykovo náměstí 2 a 
City Park, Hradební 1. Stromy budou 
postaveny na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. Hitrádio 
Vysočina je pak rozváží přímo dětem 
do zařízení tak, aby je měly pod 
stromečkem a měly pěkné Vánoce.

Od 4. do 6. 12 se můžete i se 
svými ratolestmi vydat do 
Pekla v Jihlavském podzemí. 
Rezervovat je možné 30 vstu-
penek na určitou prohlídku, 
zbylých 15 vstupenek bude 
volně v prodeji v pokladně, 
která bude otevřena v pátek 
od 14:00–20:00, v sobotu 
od 9:00–19:00 a v neděli od 
9:00–18:00. 

Maximální počet osob na 
prohlídku je 45.

NaRODIl Se JežíŠeK

Letošní výstava, Narodil se Ježíšek, bude v Muzeu Vysočiny Jihlava 
k vidění od 26. listopadu do 10. ledna 2016. Během ní se dozvíte ce-
lou řadu zajímavostí o tradicích křesťanských Vánoc. Výstava nejen 
prohloubí vaše znalosti o původu a období Vánoc, ale může pro vás 
být také inspirací v předvánočním čase.

9
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aDVeNT V TřebíčI

ObDObí aDVeNTU bUDe I leTOS V TřebíčI 
PaTřIT TRaDIčNíM PřeDVÁNOčNíM 
aKCíM. 

V sobotu 5. prosince proběhne na Karlově náměstí 
oblíbená Mikulášská nadílka spojená s rozsví-
cením vánočního stromu. 

JežíŠKOVa POŠTa

Od pondělí 16. listopadu do středy 16. prosince 
2015 bude v Informačním centru u baziliky sv. 
Prokopa probíhat Ježíškova pošta. Malí i velcí 
mohou svá nejtajnější přání adresovaná Ježíškovi 
přinášet do Informačního centra v rámci otevírací 
doby, kde na ně již bude čekat připravená truh-
lice a také malá, sladká odměna. Stačí jen vložit 
své přání do nezalepené obálky se jménem a ce-
lou zpáteční adresou a přiložit poštovní známku v 
hodnotě 13 Kč.  

Pravou vánoční atmosféru si pak můžete vychut-
nat od 15. 12. do 18. 12. na Vánočním náměstí. 
Připravena jsou vystoupení tanečních, pěveckých 
a hudebních souborů, ukázky lidových řemesel a 
chybět nebudou ani tradiční voňavé dobroty. 

Těšit se můžete také na několik vánočních 
koncertů, kde se můžete zastavit a odpočinout si od 
předvánočního shonu. Do Třebíče přijede například 
Václav Hybš s orchestrem, Fešáci nebo Poutníci.

VýSTaVa TřebíčSKýCh beTlÉMů

Muzeum Vysočiny Třebíč připravuje již tradiční 
výstavu třebíčských betlémů v prostorách 
konírny. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
19. listopadu 2015 od 19.00 hodin a navštívit ji 
můžete do 17. ledna 2016.

www.visittrebic.eu
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VÁNOčNí KONCeRT PeTR beNDe & baND 

Koncert se uskuteční v neděli 6. pro-
since 2015 od 18 hodin v divadelním 
sále ve Světlé nad Sázavou. Těšit se 
můžete na dechový Big Band, cimbál 
Michala Grombiříka, Richarda Tesaříka 
/YoYo Band/ a místní pěvecký sbor. 
Adventní období se u Petra Bende 
již 18 let váže na sérii koncertů s tou 
pravou sváteční atmosférou. I letos 
se mohou zpěvákovi příznivci těšit na 
tradiční vánoční tour, avšak pozor - 
fanoušky čekají překvapivé novinky a 
pár výraznějších změn v dramaturgii.

Pěvecké sbory z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím publikem a při celém turné bude hlavním 
hostem zakladatel legendární skupiny Yo-Yo Band Richard Tesařík. Fanoušci, pro které se již koncerty staly 
neodmyslitelnou vánoční tradicí, se tak mají nač těšit. Zbrusu nový program, nové obsazení, nové aranže 
autorských i světových skladeb a samozřejmě i oblíbené vánoční koledy. 19 koncertů po celé ČR, (na Vysočině 
11. 12. v Bystřici nad Pernštejnem, 12. 12. ve Velké Bíteši, 15. 12. v Polné, 16. 12. v Třebíči) - to je Vánoční turné 
Petra Bende pro rok 2015!

ROzhleDNa Na faJTOVě KOPCI Ve VelKÉM MezIříčí

Letos v červnu se na Vysočině 
otevřela nová rozhledna. Široká 
veřejnost nyní může navštívit 
unikátní stavbu připomínající 
šroubovici DNA, ze které je 
krásný výhled do našeho kra-
je. Návštěvník musí zdolat 175 
schodů, které jsou výjimečné, 
neboť každý schod má totiž svého 
majitele, který daný schod za-
koupil a má na něm štítek se svým 
jménem. Dalším unikátem je to, 
že v noci tato stavba svítí.  Ro-
zhledna je, na rozdíl od ostatních 
většinou dřevěných rozhleden na 
Vysočině, celokovová a v patách 
stavby je umístěna LED techno-
logie, která umožňuje dokonce 

barevné nasvícení. Návrh 
vytvořil inženýr architekt Václav 
Hlaváček z Prahy. Konstrukce 
váží necelých 50 tun a sahá do 
výše 36 metrů. V její podsadě je 
veřejné WC, úschovna/půjčovna 
sportovních a turistických 
potřeb, doplňkový prodej map 
a suvenýrů. V zimě zde lyžaři 
zakoupí lístky-permanentky na 
vlek, neboť je zde i pokladna a 
zázemí lyžařského vleku. Přístup 
na rozhlednu je umožněn přes 
samoobslužný automat, který 
přijímá bankovky a mince až do 
hodnoty 200 Kč. Automat mince 
vrací a vstupné činí pouhých 20 
Kč. Provozovatelem je Ski klub 

Velké Meziříčí, který celou stavbu financoval. Podstatnou finanční část získali lyžaři z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Letošní rok je pro Fajtův kopec významný, neboť kromě otevření rozhledny slaví také 50 
let spuštění lyžařského vleku. Ten byl vystavěn v roce 1965 a tehdy byl na Vysočině jediný.  Tuto stavbu stojí 
za to navštívit, neboť je zajímavě řešená co do technického zpracování, tak i polohou. Z ochozu může každý 
shlédnout např. na nejvyšší dálniční most, krásně jsou vidět železniční mosty vedoucí směrem do Křižanova, 
Žďárské vrchy, komíny u elektrárny v Dukovanech atd. A pokud jste nadšenci lyžování nebo snowboardu, 
můžete spojit příjemné s užitečným a kromě výhledu do krajiny si můžete i zasportovat. 
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SíŇ lIPSKýCh aNeb PRVNí čeSKÉ MúzYUM
Vstupte do děje nejznámějších filmů bratrů lipských. Návštěva Síně lipských potěší malé i 
velké návštěvníky a v každém zanechá kousek radosti.

Nos princezny Roxany před tzv. Šrejnarovským 
domem na Masarykově náměstí v Pelhřimově vás 
zavede do Síně Lipských aneb Prvního českého 
MÚZYa, jejímž vytvořením vzdal Pelhřimov hold 
svým slavným rodákům. Do povědomí lidí se z 
rodu Lipských dostali zejména režisér Oldřich Lip-
ský a jeho bratr herec Lubomír, ale mnoho práce v 
divadle či televizi odvedli i další členové této slavné 
umělecké dynastie.
Expozice je rozčleněna do tří částí. V první se doz-
víte o životě a díle, druhá část je věnována filmové 
tvorbě a třetí zábavnou formou přibližuje jejich 

slavné filmy. Je možné zde poslat švestičky jako Hu-
jer, vstoupit do cirkusového šapitó a zkusit nějaké 
fígle klauna Cibulky nebo v uctivé vzdálenosti 
obejít Adélu, neboť nebudete vědět, jestli ještě 
nevečeřela. Budete zde moci otevřít dveře, 
abyste se zděsili, jako John Camel ve „Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku” či vyzkoušet kouzelné dary ze 
“Třech veteránů”. Samozřejmě, vše neprozradíme, 
neboť zde můžete zažít ještě spoustu dalších 
dobrodružství.

www.pelhrimovsko.cz/sinlipskych

S PaSTelKOU Je SVěT KRÁSNěJŠí

V rámci projektu Obhajoba pastelky Marie Brožová 
vytvořila v Česku i v zahraničí od roku 2004 přes 150 
velkoformátových obrazů, aby ukázala, že pastelky 
nejsou jen hračka pro děti, ale kvalitní výtvarná 
technika, která má velké možnosti a přitom je dos-
tupná všem.
Za svou práci získala několik mezinárodních ocenění 
i obdiv široké veřejnosti. Jako jeden z mála českých 
tvůrců má od roku 2009 stálou galerii Pastelka v 
samém centru Prahy a je zapsána v České knize 
rekordů.
Marie Brožová kreslí obrazy na největší formát pa-
píru A0 a kolemjdoucí zve do svého otevřeného ate-
liéru, ve kterém prozrazuje tajemství své unikátní 
techniky pastelek a láká k výletům do krajiny fan-

tazie.
Výstavu si můžete prohlédnout i Vy a to od 5. pro-
since 2015 do 31. ledna 2016 v Galerii Na Půdě ve 
Světlé nad Sázavou. 
www.kyticesvetla.cz
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feSTIVal SlOVeNSKÉ lITeRaTURY Na VYSOčINě

haVlíčKůV bROD, JIhlaVa, PelhřIMOV, Třebíč, žďÁR NaD SÁzaVOU

V rámci spolupráce s Krajskou Knižnicou Karola Kměťka v Nitře připravila Krajská knihovna Vysočiny Festival 
slovenské literatury na Vysočině, který proběhne v pěti městech Kraje Vysočina v termínu 2. 11. – 13. 11. 2015. 
Program je zaměřený jak pro děti, tak i pro dospělé, jeho součástí je odborná přednáška o slovenské literatuře 
pro knihovníky i širokou veřejnost.

Pondělí 2. 11. 2015 proběhne od 17.00 hodin autorské čtení a beseda se spisovatelkou Hanou Lasicovou v 
Městské knihovně Jihlava. Pohádka LiStOVáNí Malá princezna a beseda s autorem Jánem Uličianským se 
bude konat:
v 8.00 hodin - Městská knihovna Pelhřimov, 
v 10.00 hodin - Městská knihovna Jihlava, 
v 12.00 hodin - Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou, 
v 17.00 hodin - Městská knihovna v Třebíči.

V úterý 3. 11. 2015 proběhne v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě od 9.00 hodin odborná 
přednáška Mgr. Aleše Římana – slovenská literatura, v 17.00 hodin si můžete přijít do Knihovny Matěje Josefa 
Sychry ve Žďáře nad Sázavou poslechnout autorské čtení a besedu se spisovatelkou Hanou Lasicovou. Ve 
středu 11. 11. 2015 můžete v Městské knihovně v Třebíči navštívit od 18.00 hodin autorské čtení a besedu se 
spisovatelkou Katarínou Gillerovou. Ve čtvrtek 12. 11. 2015 proběhne od 17.00 hodin autorské čtení a beseda 
se spisovatelkou Katarínou Gillerovou v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod. V 17.00 hodin bude au-
torské čtení a beseda se spisovatelem Jozefem Banášem také v Knihovně Matěje Josefa Sychry Žďár nad 
Sázavou. Pátek 13. 11. 2015 se v 17.00 hodin koná autorské čtení a beseda se spisovatelem Jozefem Banášem 
v Městské knihovně Pelhřimov. 
http://www.kkvysociny.cz/

PROgRaM

KaleNDÁř Na ROK 2016 zObRazí VODNí hlaDINY TřeŠťSKa  

Tématem kalendáře Města Třešť 
pro rok 2016 se staly vodní hla-
diny. Snímky rybníků, rybníčků 
či lomů nacházejících se v Třešti 
a bezprostředním okolí nafotil 
třešťský Fotoklub, který pracuje 
pod TJ Sokol Třešť. Těšit se můžete 
na netradiční obrázky Váňovského 
rybníka, čenkovského lomu, nebo 
třeba Bukovských rybníčků. Bude 
určitě zajímavé nahlédnout na mís-
ta, kolem kterých tu a tam projde 
každý z nás. 
Nástěnný kalendář nabídne na 
dvanácti stranách velikosti A3 
měsíční kalendária doplněné vždy 
jednou velkou fotografií a třemi 
menšími. Koupí kalendáře, který 
může být i vhodným vánočním 
dárkem, oceníte práci třešťských 
fotografů.  
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VýSTaVY V hORÁCKÉ galeRII V NOVÉM MěSTě Na MORaVě

PaVel čeCh – TaJNÁ PřÁNí

Všem malým i velkým dobrodruhům pood-
halila Horácká galerie v polovině října taju-
plný svět malíře a ilustrátora Pavla Čecha. 
Nejen děti mohou znát pohádkové příběhy 
tohoto brněnského výtvarníka. Velké oblibě 
se těší například kniha Dobrodružství pavou-
ka Čendy. Ta se v loňském roce dočkala svého 
pokračování. Prestižního ocenění udělované 
ho knihám pro děti a mládež dosáhl i komiks 
Dobrodružství Rychlé Veverky ziskem Zlaté 
stuhy 2014. Neuvěřitelných osmnáct let je 
na světě i pohádka O čertovi, jejíž drama-
tické zpracování uvidíte v Novém Městě v 
prosinci. Na novoměstské výstavě zhlédnete 
nejen ilustrace z těchto knih, ale také obra-
zy zaznamenávající Čechův svět plný tem-
ných zákoutí, uliček a podivně svérázných 
postav. Během trvání výstavy bude možné v 
pokladně HG zakoupit vybrané knižní tituly 
z nakladatelství Petrkov. Výstava potrvá v 
zámeckém podkroví až do konce ledna 2016. 

JIří VINCeNC SlaVíčeK – KRaJINa Ve MNě

Krajina ve mně to je výstižný 
název, kterým Jiří Vincenc Slavíček 
pojmenoval svoji první výstavu 
na Vysočině a vůbec druhou v 
rámci České republiky. Název tak 
neznačí pouze krajinomalby in-
spirované Žďárskými vrchy, ale i 
rodiště malířových rodičů a poh-
nutý osud, který provázel jeho 
uměleckou dráhu. Přestože vys-
tudoval Výtvarnou akademii ve 
Frankfurtu nad Mohanem, má za 
sebou mnoho výstav v Německu, 
Švýcarsku a dalších zemích Ev-

ropy, velkým snem se stal návrat 
domů. To se podařilo v nedávné 
době, a tak nyní žije tedy střídavě 
ve Frankfurtu, Praze a ve Žďáře 
nad Sázavou. 
Berlínský kunsthistorik PhDr. 
Harry Lehmann o práci J. V. 
Slavíčka píše: „Práce J. V. Slavíčka 
představují pole napětí, které 
vyživuje dnešní malířství. Je to 
rozpor mezi předmětností a 
abstrak cí, která se ve dvou velkých 
skupinách prací – obrazech kra-
jin a trav – uskutečňuje pokaždé 

jinak.“ Rozsáhlá novoměstská 
výstava představí více než 
padesát expresivních a tech-
nicky velmi osobitě pojatých 
olejomaleb. Celá výstava je 
věnována autorovým rodičům 
Libuši Slavíčkové (roz. Kuncové) 
z Nového Města na Moravě a 
Vincenci Slavíčkovi z Moravských 
Křižánek. 

Výstavu si můžete prohlédnout 
v červeném sále Horácké galerie 
do 15. listopadu 2015. 
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MIKUlÁŠSKÉ čeRTOhRÁTKY

V sobotu 5. prosince 2015 pořádá galerie Mikulášské 
čertohrátky, neboli tradiční galerijní peklo a setkání s 
čerty. V neděli 6. prosince 2015 v 16 hodin pak uvede 
pohádku O čertovi, který škodil hlavně kominíkům. 
Pro děti od 3 do 106 let, délka představení 40 min., 
vstupné dobrovolné.

www.horackagalerie.cz

VzNIKlY NOVÉ webOVÉ STRÁNKY zaMěřeNÉ Na TeMaTICKOU 
NabíDKU VYSOčINY

V rámci projektu Zkvalitnění on-
line komunikace a zahraniční 
marketingové aktivity Kraje 
Vysočina v oblasti cestovního ru-
chu vznikly nové webové stránky 
http://produkty.region-vysocina.
cz, kde se nachází produktová té-

mata cestovního ruchu – Gastro-
nomie, Rozhledny a vyhlídková 
místa na Vysočině a Židovské 
cesty. Návštěvníci webových 
stránek si kromě informací k jed-
notlivým tématům můžou také 
prohlédnout videa, která vznikla 

k židovským památkám, virtuální 
prohlídky některých synagog či 
se virtuálně rozhlédnout z roz-
hleden a vyhlídkových míst na 
Vysočině. V budoucnu je v plánu 
webové stránky rozšířit ještě o 
další témata.

http://produkty.region-vysocina.cz

15
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Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit připravilo 
speciální nabídku, kterou lze využít právě teď! Expo-
zice Zlaté české ručičky Pelhřimov patří k atraktivním 
turistickým cílům, které jsou bez problémů dostupné 
i vozíčkářům. Její bezbariérovost je zajištěna pros-
torným výtahem, který bez problémů vyveze do jed-
notlivých pater i návštěvníka na elektrickém vozíku. 

Základ expozice tvoří unikátní kolekce více než 
90 objektů vyrobených ze zápalek a zápalkových 
hlaviček, jejíž součástí jsou funkční hudební nástroje, 
vázy a obrazy, ale najdete zde i nejmenší zlatou klec 
v ČR,  čtyřmetrového plyšového medvěda, nejmenší 
českou pálenici, funkční mramorové housličky a mno-
ho desítek dalších neobvyklých výtvorů. K expozici 
Zlaté české ručičky náleží zahrada, na níž se kromě 
obřího kuchyňského nádobí (polévkový hrnec o ob-
jemu 2 300 litrů, dvoumetrový trychtýř, dvoumetrová 
čajová konvice,…) nacházejí i sochy vyřezávané mo-
torovou pilou a lavičky pro odpočinek. 

Na své si tam přijdou i nevidomí návštěvníci. Ti mo-
hou sami po hmatu obdivovat rozměry a tvary ven-
kovních exponátů, nebo (po předchozím nahlášení, 
nejlépe alespoň 3 dny předem) využít ochotného 
přístupu pracovníků muzea, kteří jim poskytnou výk-
lad a zpřístupní více exponátů, běžně uzavřených 
ve vitrínách. Samozřejmostí je možnost poslechu 
zvukových tabulí s údaji o rekordmanském dění.  

Neslyšícím, kteří si s sebou přivezou tlumočníka do 
znakové řeči, průvodce přizpůsobí rychlost výkladu 
jeho tlumočení. 

Budete tak mít dost času se v klidu rozhlédnout a 
případně se optat na nejrůznější drobnosti, které vás 
zaujmou. Nevidomí a neslyšící mohou též zavítat do 
naší druhé expozice - Muzea rekordů a kuriozit, sídlící 
v historické Dolní bráně na pelhřimovském náměstí. V 
pěti patrech kamenné věže naleznou nejmenší český 
motocykl, největší pivní tácek, čokoládový zámek a 
stovky dalších exponátů.

Pro zpříjemnění návštěvy pro hromadné výpravy 
handicapovaných muzeum dále nabízí:
Otevírací dobu dle přání: Otevřeno je denně od 9.00 
do 17.00 hodin. Není ale problém se dopředu dom-
luvit a pro hromadnou výpravu otevřít expozici s 
předstihem nebo ji nechat přístupnou déle. Volejte 
777601304 nebo paní Radku Kotkovou 775966303.
Možnost krátkodobého parkování autobusu v 
blízkos ti obou expozic: Váš autobus může zaparkovat 
cca 100 m od expozice, návštěvníci vystoupí, autobus 
odjede a ve stanovený čas se vrátí. 

Handicapovaní mají svou samostatnou kapitolu i v 
České knize rekordů (a její anglické mutaci). Jejich 
nezlomnou vůli vedoucí k neuvěřitelným výkonům 
nezbývá než obdivovat. 

DObRý DeN z PelhřIMOVSKÉhO MUzea ReKORDů a KURIOzIT  - 
haNDICaPOVaNí VíTÁNI 

Máte kamaráda na vozíčku či babičku, která chodí jen o berlích? Kamarádka je nevidomá nebo 
dědeček nedoslýchá? Vybrat pro handicapovaného člověka výlet není vždy jednoduché - kdo 
to někdy zkoušel, ví své… 

Vozíčkář Jiří Mára, který v letech 2007 - 2011 společně 
se svým otcem uskutečnil expedice na všechny obyd-
lené světadíly, přičemž o každé cestě napsali knihu a 
vyprodukovali dokumentární film.

Nevidomý lukostřelec Jiří Mojžíšek, který dokázal i přes 
svůj handicap při nástřelu na klasický lukostřelecký 
terč o průměru 80 cm ze vzdálenosti 30 m dosáhnout 
283 bodů z maximálního možného počtu 360.



PROč hleDaT a ChTíT Q? 

Symbol Q označuje cer-
tifikaci Českého systému 
kvality služeb (ČSKS). Tento 
dobrovolný systém reali-
zuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci s vy-
branými profesními asocia-
cemi v cestovním ruchu. A 
jaký cíl si ČSKS klade? Sys-
tematicky zavádět kvalitu do 
běžného chodu orga nizací 
a podněcovat v nich její 
přijímání a neustálý rozvoj. 

Tento systém stojí na 
několika principech, 
přičemž na prvním místě 
je zaměření na očekávání a 
spokojenost zákazníka. Té 
se má dosáhnout za pomoci 
dalších principů, jako jsou 
například podpora tech-
nických předpokladů kvali-
ty cestovního ruchu, rozvoj 
předpokladů kvality a dalších 
dovedností, nebo zaměření 
na efektivní komunikaci ne-
jen v samotné organizaci, ale 
také vůči zákazníkům a ostat-
ním stranám.
ČSKS certifikoval od loňského 

ledna již 440 orga nizací, 
které najdete na webových 
stránkách www.csks.cz. Pro 
potenciálního zákazníka 
tento certifikát znamená, že 
organizace aktivně pracuje 
na své kvalitě, třetí straně, 
například dodavatelům, 
pak ukazuje, že jde o solidní 
společnost, se kterou nemusí 
mít obavy spolupracovat. 

Podobné systémy kvality jsou 
již několik let běžné v celé řadě 
evropských zemí, kde potvr-
zují svůj význam a užitečnost. 
Typickým příkladem zemí 
se systémy nebo programy 
zaměřenými na kvalitu 
služeb, jsou Švýcarsko, Fran-
cie, nebo Velká Británie.                                                                                                                                        
                                                                  
Budete jejich dalšími klien-
ty, nebo máte chuť nechat 
svoji organizaci certifikovat? 
Požadavky na kvalitu ze stra-
ny zákazníků stále rostou a 
organizací, které to pochopi-
ly, je již celá řada. S kvalitou je 
každý spokojený a spokojený 
klient, je měřítkem kvality.

ORGANIZACE S CERTIFIKACÍ ČSKS

1) Ubytování a stravování

Harenda, Hotel Artaban, Chalupa za hum-
ny, Ingot, Kozlovna, Penzion & Squash 
centrum Výsluní Pelhřimov, Penzion Har-
vánek Vlachovice, Restarace-Pizzerie-
Penzion Venuše, Restaurant Na Statku, U 
Ztraceného kocoura, Vila Eliška

2) atraktivity a infrastruktura ces-
tovního ruchu

ZIKOS, p. o., Zámek Police, Zámek Budišov, 
Zámecký areál Žirovnice, Památník Bible 
kralické, Turistické informační centrum 
Koněšín, Turistické informační centrum 
Chotěboř

3) Služby cestovního ruchu

AC Tour Jihlava, CK Kompas tour, ČEDOK 
Jihlava, ČEDOK Žďár nad Sázavou, Lodní 
doprava Dalešická přehrada

4) Navazující služby cestovního ruchu

Keramická dílna Jana Fučíková, Studio Ka-
milla

VYSOčINa MÁ NOVÉ RegIONÁlNí 
POTRaVINY
Ministerstvo zemědělství již 
šest let uděluje značku Re-
gionální potravina v rámci 
stejnojmenného projektu. 
Jeho cíl je jednoduchý. 
Podpořit producenty lokál-
ních potravin a dostat je-
jich výrobky do povědomí 
zákazníků, kteří je pak bu-
dou díky značce zaručující 
nejvyšší kvalitu vyhledávat. 
Vysočině tento rok přibylo 
osm Regionálních potravin, 
celkem jich kraj má už čtyřicet 

čtyři. Letošními novinkami 
jsou - Vepřová šunka nejvyšší 
jakosti, Stejska lova tyčinka, 
Jaroměřický Felix smetanový 
sýr, Zákys, Bítešský chléb 
kulatý velký, Ovocný řez 
s pudinkem malinový, 
Chotěboř Prémium a Sladká 
tykev z Vysočiny. 
Více informací o těchto i 
dalších potravinách, včetně 
kontaktů na jejich výrobce, 
najdete na stránkách www.
produkty.region-vysocina.cz
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VYSOčINa – běžKařSKý RÁJ

Stovky kilometrů upravených tras poskytu-
jících nádherný výhled do kraje, dech beroucí 
stoupání, adrenalinové sjezdy a romantika. 
To je lyžařský běžkařský ráj Vysočiny. úprava 
a sjízdnost běžeckých tras je závislá na počasí, 

takže se vyplatí sledovat webové stránky, 
které přinášejí aktuální informace. Najde-
te zde aktualizované mapy upravovaných 
běžeckých tratí, lyžařský informační servis, 
stav sněhu i předpověď počasí.

běžecké lyžařské trasy na Novoměstsku
 http://lyzovani.nmnm.cz

běžecké lyžařské trasy na bystřicku
 www.info.bystricenp.cz

běžecké lyžařské trasy v okolí humpolce
 www.infohumpolec.cz

běžecké lyžařské trasy na Chotěbořsku
   http://www.antisa.cz/snih/bezky.php

běžecké lyžařské trasy na Jihlavsku
 www.lyzarskejihlavsko.cz

běžecké lyžařské trasy na Pelhřimovsku
 www.tspe.cz

běžecké lyžařské trasy na Telčsku
 www.bezky-telcsko.cz

běžecké lyžařské trasy na Třebíčsku
 http://www.spartaktrebic.cz

běžecké lyžařské trasy na žďársku
 www.ski- velkedarko.cz
 www.skizdarsko.cz

běžecké lyžařské trasy na ždírecku
 http://www.podlahy-svejda.cz

běžecké lyžařské trasy v Polné a okolí
 www.ipstopa.cz

Inspirací Vám může být i několik podrobně zpracovaných tipů na lyžařské běžkařské 
výlety, které naleznete na stránkách www.region-vysocina.cz,v sekci „Tipy na výlet – 
výlety – Na běžkách“, nebo v brožurce „Na běžkách po Vysočině“. Ta je mimo jiné i v 
PDF formátu na stránkách region-vysocina.cz v sekci „Edice“.
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lYžařSKý běžKařSKý VýleT - žďÁRSKý OKRUh

Celková délka: 12 km
Vzdálenosti: Stanoviště č. 1 - Skiareál Martina Koukala (0 km) - Stanoviště č. 2 - odbočka Račín (3,6 km) 
- Stanoviště č. 3 - odbočka Hamerský okruh (4,4 km) - Stanoviště č. 14 - Žďár nad Sázavou – Klafar (6,8 km) - 
Stanoviště č. 1 - Skiareál Martina Koukala (12 km)
Náročnost: nízká
úprava stopy: rolba (klasický styl, bruslení)
značení trasy: informační cedule s mapou
Výchozí místo: Žďár nad Sázavou – Skiareál Martina Koukala
Cílové místo: Žďár nad Sázavou – Skiareál Martina Koukala
Terén: louky, pole
Převýšení: 68 m
aktuální informace o stavu trasy: www.skizdarsko.cz   

Žďárský okruh je základním okruhem 
udržovaných běžeckých tras v lyžařském re-
gionu Žďársko. Začátek i konec výletu je ve 
ski areálu Martina Koukala u Pilské nádrže. 
Přes Řádkovu louku, kde bývají nejlepší 
podmínky pro lyžování z celé trasy, poje-
deme podél lesa k rybníku Mikšovec a dále 
přes tzv. Dolinky k odbočce na Hamerský 
okruh. Pak pokračujeme otevřenou krajinou 
nedaleko rybníka Dívka, stočíme se doleva a 
pokračujeme k Mamlasovi. Je to vyhlídkové 
místo nedaleko města, kde stojí betonová 
skulptura hlavy Mamlase a nabízí krásný 
pohled na poutní kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené Hoře i celé město. Odtud 
se vydáme směrem k městu, k místní části 
Klafar. Stočíme se doleva, pak pořád kolem 
města přes Bouchalky a rybník Jordánek se 
vrátíme do výchozího místa.

zaJíMaVOSTI Na TRaSe a V OKOlí

- Město Žďár nad Sázavou - Poutní kostel                
  sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře       
  (památka UNESCO), 

- Zámek Kinských s bazilikou Nanebevzetí      
  Panny Marie a nově otevřeným Muzeem        
  nové generace, 

- Tvrz – regionální muzeum, 

- Stará radnice na náměstí Republiky, 

- Barokní most, 

- Naučná stezka okolo Zelené hory, 

- Plastiky Michala Olšiaka,

- Pilská nádrž.
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Také vyznavači sjezdového lyžování si na 
Vysočině přijdou na své. Zdejší svahy ocení ne-
jen rodiče s dětmi, pořadatelé lyžařských kursů 
a školek, ale také středně pokročilí lyžaři. V 
našem kraji naleznete až tři desítky sjezdovek 
v délce od 300 do 600 m. Většina areálů nabízí 
perfektní podmínky pro lyžování díky umělému 
zasněžování a strojově upravovaným svahům. 
Téměř samozřejmostí je kvalitní zázemí, které 
Vám zaručí maximální pohodlí. 

VeřeJNÉ bRUSleNí Na 
VYSOčINě

Informace o lyžařských sjezdových areálech na 
Vysočině najdete na http://www.region-vysoci-
na.cz/lyze/. Dozvíte se zde nejen o možnostech 
sjezdového lyžování na Vysočině, o počasí, 
provozu sjezdovek a stavu sněhu na sjezdovkách, 
ale dostupné jsou informace i o půjčovnách 
lyžařského vybavení, servisech či lyžařských 
školkách. Zdejší střediska pro svoji cenovou dos-
tupnost, rodinnou atmosféru a krátké fronty u 
vleků lákají každoročně stále více lyžařů. 

Budete-li mít chuť jít si zabruslit, ale počasí Vám ne-
bude přát, navštivte některý ze zimních stadionů, 
které veřejné bruslení provozují. Lední bruslení je 
finančně nenáročný sport a jeho obrovskou výho-
dou je nezávislost na výkyvech počasí. Tak oprašte 
brusle a hurá na led!

CeKUS Chotěboř - zimní stadion
 www.cekus.eu 
hC Dukla Jihlava, s.r.o.
 www.hcdukla.cz 
SPORTIS žďár nad Sázavou
 www.sportispo.cz 
Sportovní centrum Pěšinky Světlá nad Sázavou
 www.pesinky.cz 
Technické služby havlíčkův brod - zimní stadion
 www.tshb.cz 
Technické služby humpolec s.r.o.
 www.tshumpolec.cz 
Technické služby VM - zimní stadion Velké Meziříčí
 www.tsvelmez.cz 
zIKOS Moravské budějovice
 www.zimnistadionmb.cz 
zimák bystřice - bystřice nad Pernštejnem
 www.zimakbystrice.cz 
zimní stadion aTOS ledeč nad Sázavou
 www.tsledec.cz 
zimní stadion města Pelhřimov
 www.tspe.cz 
zimní stadion Náměšť nad Oslavou
 www.sportvnamesti.cz 
zimní stadion Třebíč
 www.hstrebic.cz 
zimní stadion Velká bíteš
 www.tsvb.cz
zimní stadion Telč – otevření stadionu je plánováno 
na Vánoce 2015
 www.telc.eu
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12. 9. 2015 – 11. 12. 
2015, Jihlava
ReMINISCeNCe. Výstava 
k výročí divadla v galerii 
v Suterénu HDJ. Galerie 
Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22.

18. 9. 2015 – 22. 11. 
2015, Jihlava
bOžeNa NěMCOVÁ: 
babIčKa. Malíř a 
novinář Jaroslav Kreibich 
představí svou unikátní 
sbírku výtisků Babiček. 
Muzeum Vysočiny, Masa-
rykovo nám. 57/58.

18. 9. 2015 – 31. 1. 2016, 
Jihlava
feNOMÉN IgRÁčeK. 
Pohled do historie, 
současnosti, ale i bu-
doucnosti legendární 
plastové figurky. Mu-
zeum Vysočiny, Masaryk-
ovo nám. 57/58.

25. 9. 2015 – 31. 12. 
2015, Jaroměřice nad 
Rokytnou
Ve výstavních pros-
torách Špitálu probíhá 
do konce tohoto roku 
Výstava obrazů Marty 
Valáškové. Výstava je 
přístupná každý den od 
7.30 hod.

29. 9. 2015 - 06. 12. 
2015, havlíčkův brod
600 let Stížného listu 
proti upálení Jana husa. 
Unikátní výstava v Muzeu 
Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě. 

7. 10. 2015 – 16. 11. 
2015, Jihlava
„TYTO SeM KNIežKY 
NaPSal…“. Výstava pu-
tování díla Jana Husa z 

15. do 21. století. Městská 
knihovna Jihlava, 
Hluboká 1.

11. 10. 2015 – 31. 1. 
2016, Nové Město na 
Moravě 
Pavel čech – Tajná 
přání. Výstava v Horácké 
galerii v Novém Městě na 
Moravě, zámecké pod-
kroví.

13. 10. 2015 – 29. 11. 
2015, Jihlava
D I V a D e l N í M 
KUKÁTKeM. Pohled do 
zákulisí Horáckého di-
vadla prostřednictvím 
fotografií Leoše Skokana. 
Muzeum Vysočiny Jihla-
va, kavárna, Masarykovo 
nám. 55.

15. 10. 2015 – 15. 11. 
2015, Nové Město na 
Moravě
Jiří Vincenc Slavíček – 
Krajina ve mně. Výstava 
v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě, arkáda, 
červený sál. 

1. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Princové jsou na dra-
ka. Pohádkový muzikál 
tria autorů Chalupa – 
Svěrák – Uhlíř, v podání 
Divadla Pohádek Praha. 
Představení se koná od 
15.00 hod. ve velkém sále 
Jupiter clubu.

2. 11. 2015, havlíčkův 
brod
V sále Staré radnice se 
bude od 18.00 hod. konat 
cestopisná beseda s Jiřím 
Márou: Rakousko a fran-
cie. Akci pořádá Kraj ská 
knihovna Vysočiny.

2. 11. 2015 – 13. 11. 
2015
V rámci spolupráce Kraj-
ské knihovny Vysočiny s 
Krajskou Knižnicou Karo-
la Kměťka v Nitře se bude 
konat festival slovenské 
literatury na Vysočině, 
který proběhne v pěti 
městech Kraje Vysočina 
a to Pelhřimově, Jihlavě, 
Havlíčkově Brodě, Třebíči 
a Žďáru nad Sázavou. 

2. 11. 2015, Jihlava
festival slovenské lit-
eratury na Vysočině. 
V 17.00 hodin: autorské 
čtení a beseda se spi-
sovatelkou Hanou Lasi-
covou, Městská knihovna 
Jihlava. 

2. 11. 2015
festival slovenské lite-
ratury na Vysočině. LiS-
tOVáNí Malá princezna 
hrají: Lenka Janíková, 
Petra Bučková a bese-
da s autorem Jánem 
Uličianským:
v 8.00 hodin - Městská 
knihovna Pelhřimov, 
v 10.00 hodin - Městská 
knihovna Jihlava, 
v 12.00 hodin - Knihov-
na Matěje Josefa Sychry 
Žďár nad Sázavou, 
v 17.00 hodin - Městská 
knihovna v Třebíči.

2. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Tři holky jako květ. Di-
vadelní představení. Di-
vadlo Na Fidlovačce Pra-
ha. Městské divadlo od 
19.00 hodin. Vstupné od 
310 Kč. 

2. 11. 2015 – 30. 11. 
2015, Jihlava

Putování po stavbách. 
Výstava. Magistrát města 
Jihlavy, hala MIC, Masa-
rykovo nám. 1.

2. 11. 2015 – 30. 11. 
2015, Jihlava, 
Oblastní charita Jih-
lava – výstava. Magistrát 
města Jihlavy, hala MHD, 
Masarykovo nám. 1.

3. 11. 2015, Třebíč
Koncert anety lan-
gerové – Na Radosti 2015. 
Koncert za doprovodu 
kapely a smyčcového tria. 
Divadlo Pasáž od 19.00 
hodin. Vstupné od 390 
Kč.

3. 11. 2015, hb, žďár n. 
S.
festival slovenské li-
teratury na Vysočině. 
V 9.00 hodin - odborná 
přednáška Mgr. Aleše 
Římana – slovenská lite-
ratura, Krajská knihovna 
Vysočiny Havlíčkův Brod. 
V 17.00 hodin - autorské 
čtení a beseda se spi-
sovatelkou Hanou Lasi-
covou, Knihovna Matěje 
Josefa Sychry Žďár nad 
Sázavou.

4. 11. 2015, humpolec
Věda v Muzeu.  Prof. 
RNDr. Jan Šuspa Lepš, 
CSc. Přednáška na téma 
Papua-Nová Guinea 
očima biologa. Muzeum 
Dr. Aleše Hrdličky. 

4. 11. 2015, Jihlava
Šátkový charitativní ve-
letrh. Pořádá: Nemocnice 
Jihlava a City Park Jihlava. 
Dobročinná akce, kde 
si budete moci pořídit 
šátky za symbolické ceny.  
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Výtěžek bude věnován 
na vybavení dětského 
oddělení Nemocnice Jih-
lava. City Park Jihlava, 
Hradební 1.
 
4. 11. 2015, Jihlava
Vilma Cibulková v ko-
morním projektu, zachy-
cujícím fiktivní rozhovor 
amerického moderátora 
Johnnyho Carsona a 
přední nacistické doku-
mentaristky Leni Riefen-
stahlové, za který získa-
la Cenu Thálie 2014 v 
oboru činohra. Divadlo v 
Řeznické (Praha) — LENI 
/ Valéria Schulczová, Ro-
man Olekšák. DIOD, 
Tyršova 12, 19.30, www.
diod.cz 

4. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Kolega Mela gibsona. 
Divadelní představení. Di-
vadlo Frída Brno. Městské 
divadlo od 19.00 hodin. 
Vstupné od 310 Kč. 

5. 11. 2015, Jihlava
Klubový večer na téma:  
JaPONSKO MýMa 
OčIMa. Zoo Jihlava, cen-
trum PodpoVRCH, 17.00 
hodin, www.zoojihlava.cz 
5. 11. 2015, Velké Meziříčí
Koncert Karla Plíhala, 
českého folkového a 
jazzového zpěváka se 
uskuteční ve velkém sále 
Jupiter clubu od 19.30 
hod.

6. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Věra Špinarová v do-
provodu skupiny Adam 
Pavlík Band, vystoupí ve 
velkém sále Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí, od 
19.30 hod. 

6. 11. 2015, havlíčkův 

brod
Na koncert umělecké 
dvojice Jitka Malczyk 
a Vojtěch Jindra, který 
proběhne od 19.00 hod. 
v sále Staré radnice, vás 
zve Krajská knihovna 
Vysočiny.

6. 11. 2015, Třebíč 
Slavnostní koncert k 70. 
výročí založení hudeb-
ního školství v Třebíči. 
Divadlo Pasáž od 17.00 
hodin, vstup zdarma.

6. 11. 2015, Třebíč 
beseda s Josefem Klí-
mou aneb Život repor-
téra. Národní dům od 
18.00 hodin.

6. 11. 2015, Jihlava
hana zagorová a 
Petr Rezek se skupi-
nou Boom!Band Jiřího 
Dvořáka. DKO Jihlava, 
Tolstého 2, začátek v 
19.30 hodin.

6. 11. 2015, Nové Město 
na Moravě 
Vůně medu. Zahájení 
tradiční včelařské výstavy. 
Pomůcky ke včelaření, 
literatura, odborné po-
radenství a spousta 
včelařských produktů. 
Otevřeno každý den od 
8 do 17 hodin, poslední 
den (13. 11. 2015) do 14 
hodin. Horácké muzeum 
od 15.00 hodin.

6. 11. 2015 – 8. 1. 2015, 
Jihlava
zUzaNa KIefeROVÁ – 
fáze proměny. Vernisáž 
výstavy proběhne 5. lis-
topadu 2015 od 17 hod. 
v hotelové galerii. Hotel 
Gustav Mahler, Křížová 4.

7. 11. 2015, Jihlava
Den sov a dravců. Zoo 

Jihlava, 10.00 – 15.00 ho-
din, www.zoojihlava.cz 

7. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Ve velkém sále Jupiter 
clubu proběhne koncert 
skupiny wOhNOUT od 
20.00 hod.

7. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Město Jaroměřice nad 
Rokytnou vás zve na di-
vadelní hru „Když se set-
mí“. Představení začíná v 
16.00 hod. v sále restau-
race Corrida. 

 7. 11. 2015, Třebíč
Jaroslav Dušek: Čtyři 
dohody. Divadelní 
představení. Národní 
dům od 19.00 hodin. Vs-
tupné od 330 Kč.

7. 11. 2015, Velká bíteš
Jak františek po-
mohl Majdě a Petrovi 
zachránit divadlo. 
Představení pro děti. Kul-
turní dům od 10.00 ho-
din.

8. 11. 2015, Třebíč
Jaroslav Dušek: Pátá 
dohoda. Divadelní 
představení. Národní 
dům od 19.00 hodin. Vs-
tupné od 330 Kč.

9. 11. 2015, Třebíč
Druhá Tráva & Robert 
Křesťan. Koncert.  Národ-
ní dům od 19.00 hodin. 
Vstupné od 170 Kč.

9. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Radůza. Koncert. 
Městské divadlo od 19.00 
hodin. Vstupné od 300 
Kč. 

10. 11. 2015, Třebíč

Klavírní recitál Olgy 
Punko. Foyer divadla 
Pasáž od 18.00 hodin.  

10. 11. 2015, Jihlava
zázrak hrozný viděli 
jsme na nebi. Přednáška 
o astronomických, geofy-
zikálních a meteorolo-
gických jevech z kronik 
16. až 18. Století. Přednáší: 
Ing. Rostislav Rajchl, ve-
doucí Hvězdárny Uher-
ský Brod, začátek v 17.00 
hodin. Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 55, Jih-
lava.

10. 11. 2015, Třebíč
Podzimní přednáškový 
cyklus v Muzeu 
Vysočiny Třebíč. Zámek 
Třebíč, Multifunkční sál 
- sedlárna (vstup přes 
pokladnu muzea) v 17.30. 
Otevírací doba: úterý-
neděle 9–12, 13–17 ho-
din.

11. 11. 2015, Třebíč
S v a t o m a r t i n s k é 
slavnosti. Celodenní 
program, mše svatá ke 
svátku patrona kostela. 
Varhanní koncert. Kar-
lovo náměstí a Kostel sv. 
Martina vstup zdarma.

11. 11. 2015, Jihlava
SVaTý MaRTIN v 
Jihlavě. Po příjezdu sv. 
Martina bude násle-
dovat komponovaný 
OHŇOSTROJ. Masaryko-
vo náměstí, www.jihlava.
cz 

11. 11. 2015, Jihlava
C e s t o v a t e l s k é 
promítání: hONKONg. 
Akce probíhají od 18.00 
hodin v posluchárně P3 
Vysoké školy polytech-
nické Jihlava. Vstup je 
vždy ZDARMA. Pořádá: 
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Katedra cestovního ru-
chu VŠPJ a cestovatelský 
klub JihlaVANDR. 

11. 11. 2015 – 19. 12. 
2015, Jihlava
žIDOVSKÉ TRaDICe a 
zVYKY. Vernisáž 10. 11. 
V 17 hodin. Dům Gustava 
Mahlera, Znojemská 4.

11. 11. 2015, Polná
Společný koncert 
hlavních představitelů  
světoznámého muzikálu 
fantom Opery
Radima SCHWABA + 
Moniky SOMMEROVÉ. 
Zámek Polná od 19.00 
hodin. 

11. 11. 2015, Třebíč
festival slovenské lit-
eratury na Vysočině. V 
18.00 hodin - autorské 
čtení a beseda se spiso-
vatelkou Katarínou Gille-
rovou, Městská knihovna 
v Třebíči. 

12. 11. 2015, hb, žďár 
n. S.
festival slovenské li-
teratury na Vysočině. 
V 17.00 hodin - autorské 
čtení a beseda se spiso-
vatelkou Katarínou Gille-
rovou, Krajská knihovna 
Vysočiny Havlíčkův Brod.  
V 17.00 hodin - autor-
ské čtení a beseda se 
spisovatelem Jozefem 
Banášem, Knihovna 
Matěje Josefa Sychry 
Žďár nad Sázavou.

12. 11. 2015, Jihlava
PÁTRÁNí PO CheMICK-
ýCh SlOUčeNINÁCh v 
mimozemském prostředí. 
Přednáší: RNDr. Jakub 
Hraníček, Ph.D., začátek 
v 17.00 hodin. Muzeum 
Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55, Jihlava.

12. 11. 2015, Jihlava
TRabaNTeM NaPříč 
TIChOMOříM – Dan 
Přibáň. Vyprávění z 
nejnáročnější cesty 
Dana Přibáně o setkání 
dvou světů, které křižuje 
jeho žlutý cirkus. DIOD, 
Tyršova 12, 18.00 hodin, 
www.diod.cz 

12. 11. 2015, Jihlava
giacomo Puccini: TO-
SCa. Dramatická opera. 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19.00 hodin.

12. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Tradiční Dílničky pro 
děti na téma Vánoční de-
korace proběhnou i letos 
ve Špitálu, od 16.00 hod. 

12. 11. 2015 – 17. 1. 
2016, Jihlava
algORITMUS, KÓD, 
PaRTITURa. Výstava 
současného umění za-
bývajícího se tématem al-
goritmu, hudebních par-
titur a různých kódových 
vzorců ve výtvarném 
umění. Oblastní galerie 
Vysočiny, Komenského 
10.

12. 11.2015 – 17. 1. 
2016, Jihlava
laDěNí / MNOžSTVí – 
MIChal CÁb, MaReK 
hlaVÁč. Výstava je 
příspěvkem ke zkoumání 
neviditelných signálů, 
které každodenně pros-
tupují veřejné prostory, 
soukromé byty i naše 
těla; návštěvník galerie 
vybavený FM přijímačem 
se sluchátky bude při 
svém procházení chytat 
a vylaďovat jednotlivé 
vzájemně se přebíjející 
signály. Oblastní galerie 
Vysočiny, Galerie Alterna-

tiva, Komenského 10.

13. 11. 2015, Jihlava
Přehlídka středních 
škol oblasti Vysočiny. 
DKO Jihlava od 8.00 do 
18.00 hodin.

13. 11. 2015, Pelhřimov
festival slovenské lite-
ratury na Vysočině. 
V 17.00 hodin  - autor-
ské čtení a beseda se 
spisovatelem Jozefem 
Banášem, Městská 
knihovna Pelhřimov. 

14. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Módní show Colour 
fashion se koná od 
19.30 ve velkém sále 
Jupiter clubu. Večerem 
vás provede moderá-
tor Dušan Binka, těšit se 
můžete i na hudební vys-
toupení Michala Kmenta.
 
14. 11. 2015, Jihlava
Petr Iljič čajkovskij: 
lOUSKÁčeK. DKO Jih-
lava, Tolstého 2, 19.00 
hodin.

14. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
Spolubál.  Jedinečný 
ples Novoměstských 
neziskových organizací 
a spolků.  Kulturní dům 
od 19:00 hodin. Horácká 
Galerie od 15.00 hodin.

14. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
farmářský trh. Spe-
ciality od farmářů z 
Novoměstska - široká na-
bídka uzenin a mléčných 
výrobků, včelařské 
produkty, koření, bylinné 
sirupy a čaje, zelenina. 
Vratislavovo náměstí od 
08.00 hodin.

14. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
Prohlídka výstavy Kra-
jina ve mně s autorem 
J. V. Slavíčkem.  Horácká 
Galerie od 15.00 hodin.

14. 11. 2015, Třebíč 
Peter ďurica, ernest 
Vaľko: Veselá Pouť. 
Představení pro děti. 
Loutkoherecká skupina 
Loudadlo Praha. Divadlo 
Pasáž od 15.00 hodin. 

14. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
MUCha & KVěTY. Kon-
cert. Kulturní centrum 
Batyskaf od 21.00 hodin. 
Vstupné od 160 Kč.

14. – 15. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
husí hody. Turistická 
chata Studnice od 10.00 
hodin.

15. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
Křest knihy Kraj návratů 
a setrvání Věry Rudol-
fové. Autorka s trpělivostí 
detektiva sbírá nová fakta 
a souvislosti o osobnos-
tech z oblasti severní 
části Vysočiny, hlavně 
okolí Nového Města na 
Moravě a Žďáru nad Sá-
zavou. Horácká galerie od 
15.00 hodin.

15. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
laDISlaV zIbURa: 40 
dní pěšky do Jeruza-
léma. Kulturní centrum 
Batyskaf od 19.00 hodin. 
Vstupné od 90 Kč.

16. 11. 2015 – 27. 11. 
2015, Jihlava
 „JežíŠeK OčIMa DěTí“ 
Cílem výstavy a prací 
dětí je snaha o zlepšení 
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vzájemného porozumění 
mezi učiteli, žáky a rodiči, 
dále osvěta, vzdělání dětí 
a kulturní přenos trad-
ic. Centrum pro rodinu 
Vysočina, z.s., Chlumova 
3. 

16. 11. 2015 – 16. 12. 
2015, Třebíč
Ježíškova pošta v 
Informačním centru při 
Bazilice sv. Prokopa v 
Třebíči. Stačí jen vložit 
své přání do nezalepené 
obálky se jménem a ce-
lou zpáteční adresou a 
přiložit poštovní známku 
v hodnotě 13,-Kč.  www.
visittrebic.eu

17. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Na náměstí Míru 
proběhne Setkání k 
příležitosti výročí 17. lis-
topadu – Dne boje za 
svobodu a demokracii. 
Akce začíná v 17.00 hod.

17. 11. 2015, Třebíč 
Světlo pro 17. listo-
pad.  Od 15.30 výroba 
lampiónu v Domě dětí 
a mládeže v Brotivně a 
Expozici Cesty časem v 
třebíčském předzámčí. 
V 17.30 odchod lam-
pionového průvodu 
od DDM a od Expozice 
Cesty časem na Karlovo 
náměstí. Vstup zdarma.

18. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Od 16.00 hod. se bude v 
prostorách špitálu konat 
Přednáška s Miluší 
Mrvkovou na téma al-
bánie.

18. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Jupiter club vás zve na 

divadelní představení 
Postavení mimo hru v 
podání divadla Radka 
brzobohatého. Z herců 
se můžete těšit například 
na Jana Révaie, Ernesta 
Čekana, Romana Štolpa a 
další. Představení začíná 
v 19.30 hod. ve Velkém 
sále.

19. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
V rámci Kruhu přátel 
hudby proběhne ve 
velkém sále 2. koncert: 
CellOMÁNIe & Vir-
tuózní show se zvuko-
vými efekty. Tradiční i 
netradiční podání skla-
deb a písní v podání 
violoncellisty Štěpána 
Švestky začíná v 19.00 
hod.

19. 11. 2015, Jihlava
JOSef fOUSeK: 
fouskův svět. Koncert. 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19.00 hodin.

19. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
aMaTer. Koncert. Kul-
turní centrum Batyskaf 
od 20.00 hodin. Vstupné 
50 Kč.

19. 11. 2015 – 17. 1. 
2016, Třebíč
Výstava třebíčských 
betlémů. Mu zeum 
Vysočiny Třebíč 
připravuje již tradiční 
výstavu třebíčských 
betlémů v prostorách 
konírny. Otevírací doba: 
úterý – neděle 9–12, 13–
17 hodin
vstupné: 50/25 Kč.

19. 11. 2015 – 10. 1. 
2016, Jihlava
Svět hmatu. Výstava 

analyzuje naše hmatové 
vnímání světa, plastic-
kou tvorbou nevidomých 
autorů a její kontext s 
oficiálním výtvarným 
uměním. Oblastní galerie 
Vysočina Jihlava, budova 
na Masarykově nám. 24.

20. 11. 2015, Jihlava
listopadový jarmark. 
Masarykovo náměstí, 8.00 
– 17.00 hod. Pořadatel: 
Služby města Jihlavy.

20. 11. 2015, Jihlava
RYbIčKY 48 lÉTO V 
PeYTChI TOUR. Soul 
music Jihlava, Žižkova 15, 
20.00 hodin, www.soul-
musicclub.cz 

21. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Honební společenství 
Ohrazenice vás zve na 
Myslivecké halali, od 
20.00 hod. v hotelu Ope-
ra. Těšit se můžete na 
živou hudbu, nebo na 
tombolu. 

21. 11. 2015, Světlá nad 
Sázavou
Vyprávění starého vlka 
aneb pravda o Karkulce. 
Divadelní představení ve 
Světlé nad Sázavou. Di-
vadelní sál ve Světlé nad 
Sázavou od 15 hod.

21. 11. 2015, Třebíč
Michal hrůza s kapelou. 
Elektro-akustické tour. Di-
vadlo Pasáž od 19.00 ho-
din. Vstupné od 280 Kč.

21. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
KaRel Na NÁKUPeCh 
a lITTleMeN. Koncert. 
Jazzmine club od 12.00 
hodin. Vstupné dobro-
volné.

21. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
zimní příhody včelích 
medvídků. Divadelní 
představení pro děti. 
Divadlo Krapet Praha. 
Městské divadlo od 15.00 
hodin. Vstupné 80 Kč.

21. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Country ples. Hraje 
skupina NAZDAR, vys-
toupení skupiny TAN-
ZANIT s výukou country 
tanců, tombola. Orlovna 
od 19. hodin. Vstupné 
110 Kč.

22. 11. 2015, Jihlava
Slavné (nejen) filmové 
melodie. Koncert Filhar-
monie Gustava Mahlera. 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19.00 hodin.

22. 11. 2015, Nové 
Město na Moravě
andělský jarmark. 
Různorodé kreativní 
dílničky, něco k zakous-
nutí i k pobavení. Kulturní 
dům od 19.00 hodin. 
Přísálí kulturního domu 
od 09.00 hodin.

23. 11. 2015, Třebíč
Višňový sad.  DIVADELNÍ 
SPOLEK KAŠPAR PRAHA.  
Tragikomedie. Divadlo 
Pasáž od 19.00 hodin. Vs-
tupné od 290 Kč.

23. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Vivaldiano. Koncert. 
Městské divadlo od 19.00 
hodin. Vstupné od 390 
Kč.

24. 11. 2015, Jihlava
Tajemství života 
boženy Němcové a 
její nejslavnější dílo 
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babička. Přednáší: Ja-
roslav Kreibich, sběratel 
výtisků Babiček, začátek 
v 17.00 hodin. Muzeum 
Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55, Jihlava

24. 11. 2015, Třebíč
Podzimní přednáškový 
cyklus v Muzeu 
Vysočiny Třebíč. Zámek 
Třebíč, Multifunkční sál 
- sedlárna (vstup přes 
pokladnu muzea) v 17.30. 
Otevírací doba: úterý-
neděle 9–12, 13–17 ho-
din.

24. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Troška smíchu od 
Trošků. Zábavné 
představení o tvorbě 
režiséra, spojené s bese-
dou s diváky. Městské 
divadlo od 19.00 hodin. 
Vstupné 230 Kč.

25. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Vokální seskupení 4 
TeT verze IV, vystoupí ve 
velkém sále v tradičním 
uskupení Jíří Korn, David  
Uličník, Jiří Škorpík a 
Dušan Kollár, od 19.00 
hod.

25. 11. 2015, havlíčkův 
brod
Při příležitosti Mezinárod-
ního dne za odstranění 
násilí páchaného na 
ženách, pořádá Krajská 
knihovna Vysočina od 
18.00 hod. akci, kterou 
poctí svoji návštěvou i 
zpěvačka eva hurycho-
vá a psycholožka Jarmila 
Nováková. 

26. 11. 2015, Jihlava
Věra Martinová a spol: 
Vánoční koncert. DKO 
Jihlava, Tolstého 2, 19.00 

hodin.

26. 11. 2015, Jihlava
VlOžTe KOčKU. 
Vložte kočku jsou čtyři 
lidé, co dělají hudbu. 
Vložte kočku, to je kom-
binace živé elektroniky, 
natrigge rovaných bicích, 
pětistrunných houslí, pia-
nina a surreálných textů.
DIOD, Tyršova 12, 20.00 
hodin, www.diod.cz

26. 11. 2015 – 10. 1. 
2015, Jihlava
Narodil se Ježíšek. 
Tradice křesťanských 
Vánoc. Výstava. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, Masa-
rykovo nám. 57/58.

26. 11. 2015 – 28. 2. 
2016, Jihlava
zaniklé vesnice 
 bRTNI C Ka . Výstava 
přiblíží archeolog-
ický výzkum zaniklých 
středověkých vsí Strenčí, 
Stančice a Bradlo. Muz-
eum Vysočiny Jihlava, 
Masarykovo nám. 57/58.

26. 11. 2015, Světlá nad 
Sázavou
Návštěva v pekle. Di-
vadelní představení ve 
Světlé nad Sázavou. Di-
vadelní sál ve Světlé nad 
Sázavou od 9 a 10.30 
hod. Účinkuje: Divadýlko 
Kuba, Plzeň.

26. 11. 2015 – 3. 1. 2016, 
Telč
Pure beauty: Škála. 
Výstava obrazů, Městská 
galerie Hasičský dům. 
Součástí výstavy jsou i ex-
ponáty z Muzea Vysočiny 
Jihlava, pob. Telč. Vernisáž 
výstavy ve čtvrtek 26. 11. 
v 16 hod.
Výstava je přístupná od 
pátku do neděle 10.00 - 

12.00 hod. a 13.00 - 16.00 
hod.

27. 11. 2015, Pelhřimov
adventní dílničky. 
Od 15.00 hodin. Zdo-
bení perníčků, výroba 
vánočních ozdob a 
přáníček. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. Vs-
tup zdarma.

27. 11. 2015, havlíčkův 
brod
V sále Staré radnice 
proběhne od 19.00 hod. 
umělecké vystoupení 
Michala horáka a 
Petry göbelové. Akci 
pořádá Krajská knihovna 
Vysočina.

27. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
V rámci turné k novému 
EP „Rebelie rebelů Ra-
degastTour 2015“ je 
tady! Láďa Křížek je zpět!, 
proběhne ve velkém sále 
od 19.30 hod. koncert 
skupiny CITRON.

28. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Ve velkém sále Clubu Ju-
piter proběhne od 20.00 
hod. Vánoční koncert 
skupiny STeTSON.

28. 11. 2015, Jihlava
bleší trh. Pořádá Slunce 
o. s. DIOD, Tyršova 12, 
14.00 hodin, www.diod.
cz 

28. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Octopussy. Koncer-
ty. Kulturní centrum 
Batyskaf od 20.00 hodin. 
Vstupné 50 Kč.

28. 11. 2015 - 29. 11. 
2015, Telč
Vánoce s telčským 

betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, 10.00 - 16.00 hod.

29. 11. 2015, havlíčkův 
brod
Rozsvícení vánočního 
stromu a výzdob města 
se můžete zúčastnit na 
Havlíčkově náměstí. 
Od 16.00 hod. začíná 
program divadelním 
představením o významu 
Vánoc v podání divadla 
eMILLIOn.

29. 11. 2015, Jemnice
adventní koncert v kos-
tele sv. Stanislava od 
15.00 hodin. 

29. 11. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
V 17.00 hod. začíná na 
náměstí Míru Rozsvícení 
vánočního stromu, těšit 
se můžete na široký kul-
turní program.

29. 11. 2015, Pelhřimov
Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na 
náměstí. Po skončení 
akce, zhruba v 17.45 
je v Muzeu Vysočiny 
připraveno povídání 
o historii vánočního 
stromečku a dalších 
vánočních tradicích. 
 Vstup zdarma.

29. 11. 2015, Třebíč
Vánoční koncert Or-
chestru Václava hybše 
2015. Host: Jitka Ze-
lenková Divadlo Pasáž od 
17.00 hodin.  Vstupné od 
170 Kč.

29. 11. 2015, Jihlava
Rozsvícení Vánočního 
stromu. Masarykovo 
náměstí, www.jihlava.cz.

29. 11. 2015, Náměšť 
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nad Oslavou
zámecký adventní 
koncert. Státní zámek 
Náměšť nad Oslavou od 
17.00 hodin, Vstupné 70 
Kč.  

29. 11. 2015, Velké 
Meziříčí
Bohatý kulturní program 
a pohádka pro děti to 
jsou adventní světýlka 
na náměstí ve Velkém 
Meziříčí.

29. 11. 2015, žďár nad 
Sázavou
Přivítání adventu s 
rozs vícením vánočního 
stromu. Náměstí Repub-
liky od 16.00 hodin.
 
30. 11. 2015, Třebíč 
Troška humoru se 
zdeňkem Troškou. 
Zábavný pořad. Národní 
dům od 19.00 hodin. 
Cena vstupenky od 130 
Kč.

30. 11. 2015, Jihlava
PěVeCKÉ SDRUžeNí 
CaMPaNUla – koncert. 
Gotická síň jihlavské 
radnice, Masarykovo 
náměstí 1.

Konec listopadu – 16. 
12. 2015, Jihlava
STROM SPlNěNýCh 
PřÁNí. Viz str. 9.

1. 12. 2015 – 3. 12. 2015, 
Velké Meziříčí
Od 9.00 do 17.00 hod. se 
bude ve velkém sále Jupi-
ter clubu konat Vánoční 
výstava spolku žen.

1. 12. 2015 – 31. 12. 
2015, Jihlava
Výstava prací dětí MŠ 
a zŠ. Magistrát města 
Jihlavy, hala MIC, Masa-
rykovo nám. 1.

1. 12. 2015 – 31. 1. 
2016, Jihlava
ObRazY - bÁSNě – 
žIVOT. Originální spojení 
fotografie a kresby se 
představí v rámci výstavy 
fotografických obrazů 
Klaudie Šindelářové. 
Kavárna, Muzeum 
Vysočiny Jihlava, Masa-
rykovo nám. 55.

1. 12. 2015 – 2. 2. 2015, 
Třešť
Vánoční výsta-
va betlémů v 
Schumpeterově domě. 
Možnost zakoupit si 
vánoční dárečky, nazdo-
bené perníčky nebo 
vánoční ozdoby.  

1. 12. 2015, Třebíč
Pánská šatna aneb Im-
provizace v Ypsilonce. 
Studio Ypsilon Praha.  Di-
vadelní představení. Di-
vadlo Pasáž od 19.00 ho-
din. Vstupné od 290 Kč.

2. 12. 2015 – 3. 12. 2015, 
žďár nad Sázavou
Setkání před betlémem. 
Divadelní představení. 
Městské divadlo 09.00 
hodin a 11.00 hodin.

3. 12. 2015, Jihlava
Jeden den na oběžné 
dráze. Přednáška pub-
licisty Ing. Tomáše 
Přibyla. V čem se život 
kosmonautů díky ab-
senci gravitace liší od 
toho, jak fungujeme 
„normálně“ na Zemi? Jak 
vypadá kosmický záchod 
a jak se používá? Co je 
to „kosmická strava“ a 
jak chutná? Jak si kos-
monauti stříhají vlasy, 
kde a jak odpočívají 
nebo jak řeší zdravotní 
problémy? Toto vše a 

ještě mnohem více se 
dozvíte v přednášce 
„Jeden den na oběžné 
dráze“. Více o akci: www.
jiast.cz Pořádá: Pobočka 
Vysočina České astro-
nomické společnosti, 
Muzeum Vysočiny Jih-
lava a Jihlavská astrono-
mická společnost. Od 
17.00 hod., Muzeum 
Vysočiny Jihlava, Masa-
rykovo nám. 55.

3. 12. 2015, Jihlava
Klubový večer na téma: 
CO VíMe O ChOVÁNí 
zVířaT. Zoo Jihlava, cen-
trum PodpoVRCH, 17.00 
hodin, www.zoojihlava.
cz 

3. 12. 2015, Třebíč
Trio Inflagranti a Petr 
Kolář. Vánoční koncert. 
Divadlo Pasáž od 17.00 
hodin.  

3. 12. 2015 – 31. 1. 
2016, Jihlava 
JÁ bYCh ChTěl MíT TVÉ 
fOTO! Nejstarší foto-
techniky ze sbírek Muzea 
Vysočiny Jihlava. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, 
Masarykovo nám. 57/58.

4. 12. 2015 – 6. 12. 
2015, Jihlava
Peklo v Jihlavském 
podzemí. Rezervovat 
je možné 30 vstupenek 
na určitou prohlídku, 
zbylých 15 vstupenek 
bude volně v prodeji v 
pokladně, která bude 
otevřena v pátek od 
14:00 hod. do 20.00, v so-
botu od 9.00 do 19.00 a v 
neděli od 9.00 do 18.00. 
Viz str. 9.

4. 12. 2015, Jihlava
Mikulášský jarmark na 
Masarykově náměstí. 

4. 12. 2015, Jihlava
lenka filipová – kon-
cert. Gotická síň jihlavské 
radnice, Masarykovo 
nám. 1.

4. 12. 2015, humpolec
Jakub Smolík – koncert. 
Divadelní scéna kina 
Humpolec od 19.30 ho-
din.

4. 12. 2015, Pelhřimov
adventní dílničky. 
Od 15.00 hodin. Zdo-
bení perníčků, výroba 
vánočních ozdob a 
přáníček. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. Vs-
tup zdarma.

4. 12. 2015 – 31. 1. 
2016, Jihlava
PhOTOgRaPhIa Na-
TURa 2015. XII. ročník 
tradiční fotografické 
soutěže, tentokrát na 
téma Voda. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, Masa-
rykovo nám. 57/58.

5. 12. 2015, Třebíč
Mikulášská nadílka 
spojená s rozsvícením 
vánočního stromu. Kar-
lovo náměstí Třebíč.

5. 12. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
Na náměstí Míru se od 
17.00 hodin mohou 
rodiče se svými ratolest-
mi účastnit Setkání s 
Mikulášem. 

5. 12. 2015, Jaroměřice 
nad Rokytnou
V 14.30, začíná v ho-
telu Opera tradiční 
Mikulášská besídka.

5. 12. 2015, Nové Město 
na Moravě
M i k u l á š s k é 
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čertohrátky. Tradiční 
peklo a setkání s čerty v 
Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě.

5. 12. 2015 – 31. 1. 2016, 
Světlá nad Sázavou
S pastelkou je svět 
krásnější. Výstavu si 
můžete prohlédnout v 
Galerii Na Půdě ve Světlé 
nad Sázavou. www.
kyticesvetla.cz

5. 12. 2015 - 6. 12. 2015, 
Telč
Vánoce s telčským 
betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, 10.00 - 16.00 hod.

6. 12. 2015, Pelhřimov
Na bronzovou adventní 
neděli připravuje od 
18.00 hodin Muzeum 
Vysočiny adventní kon-
cert pro loutnu a akor-
deon v podání Jindřicha 
Macka a Jitky Baštové s 
názvem „Poslán jest od 
Boha anděl.“ Vstup zdar-
ma.

6. 12. 2015, Nové Město 
na Moravě
Chairé a alfréd Strejček. 
Adventní setkání s kole-
dami, poezií, baladami 
a pohádkami českých 
autorů. Koncert souboru 
pod vedením Josefa Krčka 
se slovním doprovodem 
Alfréda Strejčka. Evan-
gelický kostel od 18.00 
hodin.

6. 12. 2015, Třebíč
Vánoční koncert 
fešáků. Vánoční sa-
lon skupiny Fešáci se 
vzpomínkou na Michala 
Tučného a Pavla Brümera. 
Divadlo Pasáž od 19.00 
hodin.  

6. 12. 2015, Světlá nad 
Sázavou
Vánoční koncert Petr 
bende & band od 18 ho-
din v divadelním sále ve 
Světlé nad Sázavou. Těšit 
se můžete na dechový 
Big Band, cimbál Micha-
la Grombiříka, Richarda 
Tesaříka /YoYo Band/ a 
místní pěvecký sbor.

6. 12. 2015, Nové Město 
na Moravě 
O čertovi. Pohádka 
o čertovi, který škodil 
hlavně kominíkům, vho-
dné pro děti od 3 do 106 
let., délka představení 40 
min., vstupné dobrovol-
né, začátek v 16 hodin.
...v každém, i v tom 
nejšpatnějším člověku 
pod sluncem se skrývá 
alespoň zrnko dobra 
a nikdo není jenom 
špatný...
Autor: Pavel Čech, režie: 
Víťa Jakubec

6. 12. 2015, Jihlava
VÁNOčNí beNefIčNí 
KONCeRT PRO POlICII 
čR Jihlava. Vystoupí 
Dana Fučíková – ředitelka 
ZUŠ Jihlava, pěvkyně 
vystupující v ČR i v 
zahraničí (Francie, Itálie 
atd,), Hana Škarková 
(Šrubařová) – sólistka 
Národního divadla Brno, 
profesorka Brněnské 
konzervatoře, Ondřej 
Slavičínský – bývalý žák 
Dany Fučíkové, student 
Konzervatoře Brno u 
Hany Škarkové, držitel 
Nejvyššího ocenění Kra-
je Vysočina, Jihlavský 
Smíšený Pěvecký Sbor 
Melodie pod vedením 
Pavla Saláka. Vstupné do-
brovolné. Od 18 hodin v 
DKO Jihlava.

6. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Marie Rottrová. Koncert. 
Dům kultury od 19.00 ho-
din.

7. 12. 2015, Jihlava
JSPS MelODIe – koncert. 
Gotická síň jihlavské rad-
nice, Masarykovo nám. 1.

7. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Kutloch aneb I muži 
mají své dny. Divadelní 
představení. Městské di-
vadlo od 19.00 hodin. 
Vstup né od 310 Kč. 

7. 12. 2015 – 23. 12. 
2015, Třešť
Ježíškova pošta. Turis-
tické informační centrum 
v Třešti opět připravilo 
pro děti JEŽÍŠKOVU 
POŠTU. Svá přání můžete 
nosit do TIC v Třešti (Po – 
Pá 8.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.00 hod.)

7. 12. 2015 – 31. 12. 
2015, Třešť
Ježíškova cesta 
městem. TIC v Třešti 
si připravilo pro děti a 
rodiče poznávací soutěž 
s úkoly rozmístěnými 
na různých místech po 
městě. Deníček na za-
pisování správných 
odpovědí si můžete vyz-
vednout v TIC v Třešti 
nebo stáhnout z webu 
města (www.trest.cz). 
Všechny děti, které bu-
dou mít deníček správně 
vyplněný, dostanou 
odměnu. 

8. 12. 2015, Velké 
Meziříčí
Kapela Kamelot vys-
toupí od 19.30 hod v 
Jupiter clubu, na jed-
nom ze svých koncertů 

v rámci turné po České 
republice a Slovensku, 
na které se skupina vy-
dala u příležitosti vydání 
nového alba „Mořská sůl“. 

8. 12. 2015, Třebíč 
Vánoční koncert bube-
nického souboru wIlD 
STICKS se smyčcovým 
kvartetem Jihočeské ko-
morní filharmonie. Hosté: 
Petr Ševčík a Pavlína 
Ďuriačová (oba finalisti 
Superstar). Divadlo Pasáž 
od 19.00 hodin.
8. 12. 2015, Telč
even zikaron. Paměť 
židovských náhrobních 
kamenů. Prezentace 
publikace o židovských 
hřbitovech v Telči s au-
torkou projektu Mgr. 
Ivou Steinovou a s vys-
toupením PS TELČísla 
pod vedením Pavla 
Saláka. Od 17.00 hod., 
Lannerův dům.

8. 12. 2015, Třebíč
betlémy netradičně. 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
od 17.30 hodin. Vstup 
volný.

8. 12. 2015, Velké 
Meziříčí
Vánoční atmosféra na vás 
dýchne na náměstí ve 
Velkém Meziříčí, během 
tradičních Vánočních 
trhů.

8. 12. 2015, Jihlava
MONIKINO KINO. 
Elektro popový projekt 
československé dvojice, 
kterou tvoří skladatelka 
a zpěvačka MONIKA MID-
RIAKOVÁ a midičlověk 
PETR MAREK. Malá scéna 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19.30 hodin.

8. 12. 2015, Třebíč
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Podzimní přednáškový 
cyklus v Muzeu 
Vysočiny Třebíč. Zámek 
Třebíč, Multifunkční sál 
- sedlárna (vstup přes 
pokladnu muzea) v 17.30. 
Otevírací doba: úterý-
neděle 9–12, 13–17 ho-
din.

9. 12. 2015, Jihlava
čeSKO zPíVÁ KOleDY. 
Přijďte na Masarykovo 
náměstí zpívat i Vy!           

9. 12. 2015, Třebíč 
Screamerts a Tec htle 
Mechtle. Vánoční speciál 
v podání předních 
českých travesti skupin. 
Divadlo Pasáž od 19:00 
hodin. Cena vstupenky 
od 130 Kč.

10. 12. 2015, Velké 
Meziříčí
Od 19.30 hod. uvede Di-
vadlo v Rytířské divadel-
ní přestavení úhlavní 
přátelé, které ztvární Te-
reza Kostková, Miroslav 
Holub, Nela Boudová a 
Miroslav Vladyka.

10. 12. 2015, humpolec
Věda v Muzeu. Mgr. Petr 
Grulich, Ph. D. Přednáška 
na téma Četnické humo-
resky vážně. Muzeum Dr. 
Aleše Hrdličky.

10. 12. 2015, Jihlava
Vánoční speciál TRa-
VeSTI SKUPIN SCRea-
MeRS a TeChTle 
MeChTle. V DKO Jihlava, 
Tolstého 2, 19.00 hodin.

10. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
zimní trh. Náměstí Re-
publiky od 08.00 hodin.                       

11. 12. 2015, bystřice 
nad Pernštejnem

Petr bende & Cimbál big 
band a hosté. Kulturní 
dům od 19.30 hodin.

11. 12. 2015, Jihlava
JaKUb SMOlíK s kape-
lou. DKO Jihlava, Tolstého 
2, 19.00 hodin.

11. 12. 2015, Pelhřimov
adventní dílničky. 
Od 15.00 hodin. Zdo-
bení perníčků, výroba 
vánočních ozdob a 
přáníček. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. 
 Vstup zdarma.

11. 12. 2015, Nové 
Město na Moravě
zimní trh. Vratislavovo 
náměstí od 08.00 hodin.

12. 12. 2015, Nové 
Město na Moravě
farmářský trh. Spe-
ciality od farmářů z 
Novoměstska - široká na-
bídka uzenin a mléčných 
výrobků, včelařské 
produkty, koření, bylinné 
sirupy a čaje. Vratislavovo 
náměstí od 08.00 hodin.

12. 12. 2015, Nové 
Město na Moravě
Rybí hody. Víkend plný 
rybích specialit z našich 
rybníků. Turistická chata 
Studnice od 10:00 hodin.

12. 12. 2015, havlíčkův 
brod
Od 10.00 hod. bude 
na Havlíčkově náměstí 
pěveckým souborem 
Oříšek zahájeno advent-
ní dopoledne s koleda-
mi. Těšit se můžete i na 
vystoupení folklórního 
souboru Kalamajka, 
nebo na betlém s živými 
zvířátky. 

12. 12. 2015, havlíčkův 

brod
Noc králů. Revival kon-
cert. Velký sál KD Ostrov 
od 20.00 hodin. Vstupné 
od 120 Kč.

12. 12. 2015, Pacov
MKS Pacov a Město Pa-
cov pořádají každým 
rokem staročeské trhy. 
adventní odpoledne 
provoněné svařeným 
vínem a kořeněné bo-
hatým odpoledním prog-
ramem se odehrává v ulici 
za kostelem sv. Michaela. 
12. 12. 2015, Jihlava
Celostátní setkání 
sběratelů.  Pořádá: Klub 
filatelistů „Vysočina“ v 
Jihlavě. DKO Jihlava, Tol-
stého 2, 19.00 hodin.

12. 12. 2015, Jihlava
gOSPelOVÉ VÁNOCe. 
Kostel sv. Ignáce.        

12. 12. 2015, Velká bíteš
Petr bende & Cimbál 
big band a hosté. Kon-
cert. Kulturní dům od 
19.00 hodin.

12. 12. 2015 – 23. 12. 
2015, havlíčkův brod
Vánoční trhy. V tomto 
termínu se každý den 
od 9.00 hod. můžete 
na Havlíčkově náměstí 
zúčastnit tradičních 
Vánočních trhů.

12. 12. 2015 – 13. 12. 
2015, Jaroměřice nad 
Rokytnou
Přijďte nasát vánoční 
atmosféru Státního zám-
ku Jaroměřice nad Rokyt-
nou, v rámci akce Vánoce 
na zámku, která se bude 
konat od 9.00 do 17.00 
hod. 

12. 12. 2015  – 13. 12. 
2015, Telč

Vánoce s telčským 
betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, 10.00 - 16.00 hod.

13. 12. 2015, Jihlava
čeRT a KÁča. Činoherní 
pohádka o hubaté Káče, 
která by se ráda vdávala. 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
15.00 hodin.

13. 12. 2015, Jihlava
bROlN – Koncert. 
Gotická síň jihlavské rad-
nice, Masarykovo nám. 1.

13. 12. 2015, Třebíč 
Vánoční Pohoda V. 
Dětský pěvecký sbor 
Slunko + hosté. Divadlo 
Pasáž od 17.00 hodin.

13. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Neumím jinak než 
s láskou. Divadelní 
představení. Městské di-
vadlo od 19.00 hodin. 
Cena vstupenky 310 Kč.

13. 12. 2015 – 14. 12. 
2015, Velké Meziříčí
Tradiční vánoční kon-
cert Jupiter clubu, který 
ve velkém sále začíná 
v 18. hod. ve vás díky 
vystoupení místních 
uměleckých souborů i 
jednotlivců probudí tu 
správnou vánoční atmos-
féru.

14. 12. 2015, Třebíč 
Poutníci „Country 
Vánoce“. Národní dům 
od 19.00 hodin. Cena vs-
tupenky od 130 Kč.

14. 12. 2015, Jihlava
CIMbal ClaSSIC. 
Gotická síň jihlavské rad-
nice, Masarykovo nám. 1.  

14. 12. 2015, žďár nad 
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Sázavou
Manželské štěstí. Di-
vadelní představení. 
Městské divadlo od 19.00 
hodin. Vstupné od 310 Kč                                   

15. 12. 2015, Třebíč 
Slavonic Quartet. Foyer 
divadla Pasáž od 18.00 
hodin.

15. 12. 2015, Jihlava
Ondřej havelka a jeho 
Melody Makers:  NÁS 
TO TADY FURT BAVÍ!. DKO 
Jihlava, Tolstého 2, 19.00 
hodin.

15. 12. 2015, Jihlava
DPS zvoneček – vánoční 
koncert. Hotel Gustav 
Mahler, Křížová 4.

15. 12. 2015, Polná
Petr bende & Cimbál 
big band a hosté. Zámek 
Polná od 19.00 hodin.

15. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
živý betlém. Hra o naro-
zení Ježíše Krista v podání 
studentů žďárského 
Biskupského gymnázia. 
Náměstí Republiky od 
16.00 hodin.

15. 12. 2015 – 18. 12. 
2015, Třebíč
advent v Třebíči. Pra-
vou vánoční atmos-
féru si pak můžete vy-
chutnat na Vánočním 
náměstí. Připravena jsou 
vystoupení tanečních, 
pěveckých a hudebních 
souborů, ukázky lidových 
řemesel a chybět nebu-
dou ani tradiční voňavé 
dobroty. 

16. 12. 2015, Světlá nad 
Sázavou
čtyřlístek v pohádce. 

Divadelní představení ve 
Světlé nad Sázavou. Di-
vadelní sál ve Světlé nad 
Sázavou od 9 a 10.30 hod. 
Účinkuje: Divadlo D5, 
Praha.

16. 12. – 29. 12. 2015, 
Moravské budějovice
Vánoční výsta-
va v Moravských 
budějovicích
Muzeum Vysočiny Třebíč 
– Muzeum řemesel 
Moravské Budějovice 
a Muzejní spolek v 
Moravských Budějovicích 
Vás srdečně zvou na 
výstavu Podhorácké 
Vánoce v proměnách 
času. Otevírací doba: 17. 
12.–21. 12. 2015 10–12, 
14–16 hodin, 24. 12. 2015 
10–12 hodin, 25. 12.–29. 
12. 2015 14–16 hodin, vs-
tupné: 20 Kč.

16. 12. 2015, Jihlava
C e s t o v a t e l s k é 
promítání: eTIOPIe.  
Akce probíhají od 18.00 
hodin v posluchárně P3 
Vysoké školy polytech-
nické Jihlava. Vstup je 
vždy ZDARMA. Pořádá: 
Katedra cestovního ru-
chu VŠPJ a cestovatelský 
klub JihlaVANDR. 

16. 12. 2015, Jihlava
NezMařI. Gotická síň 
jihlavské radnice, Masa-
rykovo nám. 1.                       

16. 12. 2015, Jihlava
Marc Camoletti: 
MaNželSKý POKeR. Di-
vadlo Palace Praha. DKO 
Jihlava, Tolstého 2, 19.00 
hodin.

16. 12. 2015, havlíčkův 
brod
Koncert komorního 

souboru barocco Sem-
pre giovane, který se 
specializuje na hudbu vr-
cholného baroka, pro vás 
v Sále staré radnice od 
19.00 hod. pořádá Kraj-
ská knihovna Vysočiny.

16. 12. 2015, Třebíč
Petr bende & Cimbál 
big band a hosté. Budo-
va Fórum od 19.00 hodin.

16. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Javory – Vánoční kon-
cert. Městské divadlo od 
19.00 hodin. Vstupné 330 
Kč.

18. 12. 2015, Jihlava
PaVel ŠPORCl – kon-
cert. Gotická síň jihlavské 
radnice, Masarykovo 
nám. 1.

18. 12. 2015, Velké 
Meziříčí
Koncert Janka ledec-
kého, Velký sál Jupiter 
club od 19.30 hodin.

18. 12 2015, Pelhřimov
adventní dílničky. 
Od 15.00 hodin. Zdo-
bení perníčků, výroba 
vánočních ozdob a 
přáníček. Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov. Vs-
tup zdarma.

19. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Darda. Divadlo Na Je-
zerce Praha. Divadelní 
představení. Městské di-
vadlo od 19.00 hodin. Vs-
tupné od 310 Kč.

19. 12. 2015  20. 12. 
2015, Telč
Vánoce s telčským 
betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 

Telč, 10.00 - 16.00 hod.

20. 12. 2015, Pelhřimov
zlatá neděle na 
Pelhřimovské radnici. 
Tradiční akce, kterou 
pelhřimovská Agentura 
Dobrý den pořádá ve 
městě rekordů už 19. 
rokem. Bez vstupného. 

20. 12. 2015, Třebíč 
Vánoce s Dádou.  
Představení pro děti. Di-
vadlo Pasáž od 15.00 ho-
din. 

20. 12. 2015, Jihlava
VÁNOčNí KONCeRT fil-
harmonie gM. DKO Jih-
lava, Tolstého 2, v 19.00 
hodin.

20. 12. 2015, Třebíč 
Cordial String Quartet. 
Adventní koncert. Zadní 
synagoga od 17.00 ho-
din.

20. 12. 2015, žďár nad 
Sázavou
Jakub Smolík – koncert. 
Městské divadlo od 19.00 
hodin. Vstupné 330 Kč.

20. 12. 2015 – 20. 12. 
2015, žďár nad Sázavou
Ostrov pohody. Opusťte 
alespoň na chvíli dlouhé 
fronty v obchodech, 
odložte pomoučené 
zástěry, ukliďte vysavač 
do kouta, vezměte děti 
za ruce a připlujte s nimi, 
přiběhněte, přijďte pěšky, 
přijeďte autem, na saních 
či v kočárku. Od pátku do 
neděle na Vás čekají hez-
ké pohádky, programy, 
písničky, koledy. Městské 
divadlo.

21. 12. 2015, Jihlava
JaKUb PUSTINa a eVa 
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beŇačKOVÁ. Gotická síň 
jihlavské radnice, Masa-
rykovo nám. 1.       

21. 12. 2015, Jihlava
Vánoční koncert PS 
fOeRSTeR JIhlaVa. 
Pořadatel: Sokol Jihlava, 
www.sokoljihlava.cz
Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 4.
 
22. 12. 2015, Jihlava
SaNTaS PÁRTY 7. Akce 
pro mladé, vstup od 15 
let.  Dvě stage a 5 DJ´s, vs-
tup 50 Kč. Dělnický dům v 
Jihlavě, Žižkova 15, 19.00 
hodin.

24. 12. 2015, Jihlava
PůlNOčNí KONCeRT. 
Přijďte na Štědrý Večer do 
kostela sv. Ignáce.                 

24. 12. 2015, Jihlava
ŠTěDROVečeRNí Věž. 
Prohlédněte si Vánoční 
Jihlavu z vyhlídkové věže 
kostela sv. Jakuba.                

24. 12. 2015, havlíčkův 
brod
Štědrovečerní troubení 
koled z balkónu Nové 
radnice na Havlíčkově 
náměstí začíná v 15.00 
hod. Těšit se můžete 
na koledy, které zazní 
v podání sextetu pod 
vedením pana Kletečky.

25. 12. 2015, Jihlava
žIVÉ JeSlIčKY. Přijďte 
si zazpívat koledy a 
připomenout staré 
vánoční zvyky.  Parkán u 
Brány Matky Boží.

25. 12. 2015, - 27. 12. 
2015, Telč
Vánoce s telčským 
betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, 10.00 - 16.00 hod.

26. 12. 2015 – 2. 2. 2015, 
Třešť
betlémská cesta. 
Tradičně probíhá ne-
jen v třešťských domác-
nostech, ale např. i v 
kostele sv. Kateřiny 
Sienské, v Zámeckém 
hotelu, ve firmě Pod-
zimek a synové či ve 
stálé expozici betlémů 
a Muzeu Vysočiny v 
Schumpeterově domě 
vánoční výstava betlémů. 
Plánek betlémské cesty 
a více informací Vám 
poskytne TIC Třešť.

26. 12. 2015, Jihlava
Pěvecké sdružení CaM-
PaNUla JIhlaVa. 
Vánoční koncert v kostele 
sv. Ignáce.                 

29. 12. 2015, - 31. 12. 
2015, Telč
Vánoce s telčským 
betlémem. Muzeum 
Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, 10.00–16.00 hod.
 
31. 12. 2015, Jihlava
SIlVeSTR v Dělnickém 
domě. K tanci a poslechu 
zahraje kapela Kováci, 
součástí bude i Silvestro-
vské menu s přípitkem, 
start 19.00, bližší info na 
www.delnak.cz

31. 12. 2015, Valeč
Silvestr na zámku. Bo-
hatý raut, hraje skupina 
Proměny. Zámek Valeč

1. 1. 2016, Jihlava
NOVOROčNí VýSTUP 
Na ŠaCbeRK. 19. ročník. 
Pořadatel KČT Tesla Jih-
lava. Přesun pěší, cyklo, 
lyže. Trasy: min. 5 km 
Start: z libovolného mís-
ta, cíl: Šacberk – Rudný, 
torzo rozhledny 14.00 

– 15.00 hod. Kontakt: 
Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, 
tel. 736 754 080, e-mail: 
mila_bradova@volny.cz. 
Účastníci mohou přispět 
částkou od 20 Kč výše na 
podporu výstavby bez-
bariérových turistických 
tras pro vozíčkáře.
1. 1. 2016, Jihlava
hledáme SKORCe VOD-
NíhO. Tradiční ornito-
logická vycházka. Pořádá 
ČSOP Jihlava ve spolu-
práci s Pobočkou ČSO na 
Vysočině. SRAZ v 10 ho-
din na mostě ve Starých 
Horách (restaurace 
Venuše). Dalekohledy s 
sebou. Vedou: Ing. Jaro-
slav Kněžíček (tel. 731 
888 321), Pavel Hobza, 
Ivan Kunstmüller.

1. 1. 2016, Jihlava
S l a V N O S T -
Ní NOVOROčNí 
OhŇOSTROJ. Pořadatel: 
statutární město Jihlava. 
Masarykovo náměstí, 
www.jihlava.cz 

6. 1. 2016, humpolec
Věda v Muzeu. Mgr. 
bohumír Dragoun. 
Přednáška na téma Hrad 
Orlík pohledem arche-
ologa. Muzeum Dr. Aleše 
Hrdličky.

8. 1. 2015 – 10. 1. 2016, 
Nové Město na Moravě
IbU Cup, biatlon

13. 1. 2016, Jihlava
C e s t o v a t e l -
ské promítání: 
TÁDžIKISTÁN. Akce 
probíhají od 18.00 hodin 
v posluchárně P3 Vysoké 
školy polytechnické Jih-
lava. Vstup je vždy ZDAR-
MA. Pořádá: Katedra 
cestovního ruchu VŠPJ a 

cestovatelský klub Jihla-
VANDR. 

23. 1. 2015 – 24. 1. 2016, 
Nové Město na Moravě
fIS Světový pohár 
- zlatá lyže, klasické 
lyžování
 
26. 1. 2016, Jihlava
Renato giardano a Ro-
dolfo Sonego: VíM, že 
VíŠ, že VíM. Komedie 
plná překvapení, zvratů, 
krásných lží, bouřlivých 
scén i italského humoru. 
Hrají: Stašová, Dlouhý. 
DKO Jihlava, Tolstého 2, 
19.00 hodin.

27. 1. 2016, Jihlava
adaptace prvního 
románu Kateřiny 
Tučkové (žítkovské 
bohyně), který vznikl 
na základě autentických 
vzpomínek mladé Němky, 
odsunuté v květnu 1945 z 
Brna do Rakouska. DIOD, 
Tyršova 12, 19.30 hodin. 
HaDivadlo (Brno) — VYH-
NÁNÍ GERTY SCHNIRCH / 
Kateřina Tučková, Marián 
Amsler.

3. 2. 2016, humpolec
Věda v Muzeu.  Pavel 
Bezděčka, RNDr. Klára 
Bezděčková, Ph.D. 
Přednáška na téma 
Přírodou Peru – Národní 
park Manu. Muzeum Dr. 
Aleše Hrdličky.
 
10. 2. 2016, Jihlava
geraldine aron: MůJ 
bÁJečNý ROzVOD. 
Všechny postavy ve hře 
ztvárňuje ELIŠKA BALZE-
ROVÁ. DKO Jihlava, Tol-
stého 2, 19.00 hodin.

17. 2. 2016, Jihlava
C e s t o v a t e l s k é 
promítání: zÁPaDNí 
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POlSKO. Akce probíhají 
od 18.00 hodin v 
posluchárně P3 Vysoké 
školy polytechnické Jih-
lava. Vstup je vždy ZDAR-
MA. Pořádá: Katedra 
cestovního ruchu VŠPJ a 
cestovatelský klub Jihla-
VANDR. 

20. 2. 2015, Třebíč 
Stromboli.  Koncert. 
Fórum od 20.00 hodin. 
Cena vstupenky 300 Kč.

2. 3. 2015, humpolec
Věda v Muzeu. Mgr. 
Hana Prokšová. Předáška 
na téma Čeština 
neohrožená. Muzeum Dr. 
Aleše Hrdličky.

4. 3. 2016 – 1. 5. 2016, 
havlíčkův brod
Dětský svět očima 
heleny zmatlíkové v 
Galerii výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě. Nedíl-
nou součástí výstavy 
bude čtecí koutek pro 
děti.

6. 4. 2015, humpolec
Věda v Muzeu. Prof. 
Václav hořejši, Ph.D. 
Přednáška na téma Jak 
funguje (a někdy ne-
funguje) imunitní sys-
tém. Muzeum Dr. Aleše 
Hrdličky.
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